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آموزشیاران نهضت سوادآموزی، 
شب را در خیابان به صبح رساندند

جمعی از پذیرفته نشدگان آزمون استخدامی 
آموزشیاران نهضت ســوادآموزی برای سومین 
روز متوالی در تهران مقابل ســاختمان مجلس 

تجمع کردند.
یکی از این آموزشــیاران به ایلنا گفت: شمار 
زیادی از ما شــب گذشــته را در خیابان سپری 
کردند و صبح به تجمع اعتراضی شان ادامه دادند.

وی ادامه داد: آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
که تعدادی زیادی از آنها را زنان سرپرست خانوار 
و مردانی هســتند که به دور از خانواده ســال ها 
عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و آموزش مردم 
مناطق محروم و دورافتاده گذاشته اند، با تجمع 
در مقابل مجلس تالش می کنند صدای اعتراض و 

مظلومیت را به گوش نمایندگان برسانند.
طبق این گزارش، پذیرفته نشــدگان آزمون 
اســتخدامی آموزشــیاران نهضت سوادآموزی 
از صبح شنبه )۱۳ شــهریور ماه( برای پیگیری 
وضعیت شغلی و تبعیضی که در مقایسه با سایر 
گروه های آموزشــی در حقشان شــده، مقابل 
ساختمان وزارت آموزش و پرورش و ساختمان 

مجلس تجمع کرده اند.
    

 تحقیق و تفحص از شستا 
کلید خورد

کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تحقیق و 
تفحص از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین 

اجتماعی )شستا( را تصویب کرد.
به گزارش ایلنا، »غالمرضا مرحبا« سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به 
توضیحات ارائه شده و نشست های گذشته، با رای 
نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی درخواست 
تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ 

الی ۱۳۹۹ تصویب شد.
    

 شایعه کاهش حقوق ها، 
خالف منافع ملی است

یک کارشــناس بازار کار با هشدار به کسانی 
که تالش می کنند حداقل هــای قانونی حقوق 
و دستمزد در کشــور را محل تردید و ابهام قرار 
بدهند و حقوق بگیران را با نگرانی مواجه کنند، 
تاکید کرد: در شرایطی که دســتمزد کارگران 
و بازنشســتگان و کارمندان کفــاف هزینه های 
زندگی شان را نمی دهد، طرح موضوعاتی همچون 
کاهش حقوق ها، خالف جهت منافع ملی است و 
موجب شکاف اعتماد بین مردم و دولت می شود.

حمید حاج اســماعیلی با اشــاره به مباحثی 
که طی روزهــای اخیر دربــاره کاهش حقوق و 
دستمزدها مطرح شــده، به ایسنا گفت: موضوع 
کاهش حقوق ها و مباحثی که به طور غیررسمی 
در این خصوص مطرح می شــود نظیــر اینکه 
دولت یا ســازمان بودجه تصمیم دارند حقوق ها 
را به دلیل کســری بودجه کاهش دهند یا اینکه 
طرح چنین مســأله ای را بعضا به مجلس نسبت 
می دهند، به هیچ وجه رســمی نیست و در عمل 
چنین اتفاقی نمی افتد. وی ادامــه داد: این نوع 
اخبار و شایعات جز ایجاد نگرانی و تشویش اذهان 
عمومی نتیجه ای ندارد و باعث شکاف بیشتر در 
اعتماد بین مردم و حاکمیت می شود و عوارض و 

پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.
    

مرگ یک رفتگر بر اثر حادثه شغلی
یک کارگــر رفتگر حیــن تعمیــر گردگیر 
خودروی جــاروب خیابانی دچار حادثه شــد و 
جان باخت. به گزارش ایلنا، این حادثه در شــهر 
پارس آباد مغان در استان اردبیل زمانی رخ داد که 
یک کارگر رفتگر شهرداری پارس آباد حین تعمیر 
گردگیر خودروی جاروب خیابانی، ناگهان دچار 
حادثه شد. بنا بر این گزارش، علت دقیق وقوع این 
حادثه دلخراش از سوی مراجع قانونی در دست 

بررسی است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

این روزهــا داده هــای اقتصادی 
منتشره، نشان از کوچک شدن هر چه 
بیشتر ســفره های مردم به خصوص 
دهک های فرودســت درآمدی دارد و 
بســیاری از کاالها ازجمله اصلی ترین 
آنها مثل برنج و لبنیــات، در حال محو 
شدن از ســبد خرید هفتگی خانوارها 
هســتند. با این حــال دور جدیدی از 
تبلیغات گسترده روی نرخ تورم و مهار 
تورم در حال شــکل گیری اســت که 
ظاهراً به این نیت طراحی شــده اند که 
شعار ادعایی و بدون راهکار مهار تورم 
را به جای تامین سبد معیشت حداقلی 
خانوارهای کارگری، در معادالت مزدی 

جانمایی کنند.
البته ایــن موضوع بــرای اولین بار 
نیست. ســال 8۳ و زمانی که مذاکرات 
مزدی بین شرکای اجتماعی در میان 
بود، مجلس هفتم که به سیاق مجلس 
فعلی، شعارهای انقالبی و عدالت طلبانه 
سر می داد، طرح تثبیت قیمت کاالها را 
به تصویب رساند که ماحصل آن، افزایش 
اندک مزد کارگران بــود، درحالی که 
این طــرح در همــان گام هــای اولیه 
شکست خورد و با روی کار آمدن دولت 

اصولگرای احمدی نژاد، تورم دوباره خیز 
بلندی برداشت.

تفاوت این تکرار تاریخــی در این 
است که در ســال 8۳، رشد اقتصادی 
کشــور مثبت بود و تورم حول و حوش 
ارقام ۱0درصدی بود، امــا این روزها و 
همزمان با عقب گرد اقتصادی کشور، 
تورم رسمی همچنان در حال شکستن 
رکوردهای پیشین است و هیچ عالمتی 
دال بر احتمال مهار آن حداقل در یک 
بازه یک یا دو ســاله دیده نمی شــود! 
حتی تورم پیش نگر ۶0درصدی نشان 
می دهد که در یک بازه چند ماهه، تورم 
مصرف کننده باز هــم افزایش خواهد 

یافت.
فشار هزینه خوراکی ها روی دوش 

خانوارهای کارگری
براســاس اعالم مرکز ملــی آمار 
ایران، نرخ تورم مــرداد ماه ۱۴00 برابر 
۴۵.۲درصد بود که نســبت به ماه قبل 
یک واحد درصد رشد را نشان می دهد. 
رخ تورم نقطه ای در مــرداد ماه ۱۴00 
به عــدد ۴۳.۲درصد رســیده؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طــور میانگین 
۴۳.۲درصد بیشــتر از مــرداد ۱۳۹۹ 
بــرای خرید یک »مجموعــه کاالها و 
خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ 

تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
۱.۵واحد درصدی به ۵8.۴درصد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکــی و خدمات« با 
کاهش ۱.۳واحد درصدی به ۳۶.۱درصد 

رسیده است.
همین اعداد رسمی نشان می دهد 
که بحــران تغذیه ای طبقــه کارگر و 
مزدبگیر )شــامل کارگران شــاغل، 
بازنشسته، کارگران غیررسمی، فصلی 
و پروژه ای( یــک بحران به غایت جدی 
است و بیشترین فشار از ناحیه هزینه 
خوراکی ها به خانوارهای فرودســت 
تحمیل می شود. البته باید در نظر داشته 
باشــیم که هزینه های مسکن و اجاره 
مسکن در سبد آماری مرکز آمار ایران 

جایی ندارد و افزایش هزینه های مسکن 
در محاســبات تورمی دخیل نیست 
که اگر افزایش واقعی نــرخ اجاره خانه 
محاسبه شــود، در این بخش نیز تورم 
نقطه به نقطه چند ده درصدی خواهیم 
داشت یعنی خانوارها برای اجاره خانه 
در مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴0 تا 
۵0درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل 
هزینه کرده اند. با این حال، همین سبد 
تقلیل یافته نشان می دهد که در مرداد 
۱۴00، خانوارها برای تامین هزینه های 
خوراکی های ضروری، حدود ۶0درصد 
بیشــتر از مرداد ماه ســال قبل هزینه 
کرده انــد و در همین مــدت، افزایش 
دستمزد به ۴0درصد هم نرسیده است.

حال ســوال اینجاســت که وقتی 
نرخ تورم )حتــی در تقلیل یافته ترین 
محاسبات ممکن که توسط مرکز آمار 
ایران انجام می شــود( در حال صعود 
دائمی است، چطور وزیر تازه کار تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مدعی اســت که 
نمی توان دستمزد را افزایش داد چون 
کارفرمایان ضرر می کنند و باید به مهار 

تورم متوسل شد؟
 لزوم تغییر مبنای محاسبات

 سبد معیشت
نرخ ســبد معاش خانوارها در حال 
افزایش دائمی است. »فرامرز توفیقی« 
رئیس کمیته دســتمزد کانــون عالی 
شوراهای کار در ارتباط با محاسبات سبد 
معیشت، با تاکید بر اینکه روش شناخته 
شده در شــورای عالی کار که مبتنی بر 
محاســبه نرخ اقالم خام خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در سبد خوراکی هاست، 
غیرواقعی است و با نیازهای واقعی سفره ها 
که همان »غذای واقعی« است، همخوانی 
ندارد، از لزوم تغییر مکانیسم محاسباتی 
می گویــد. وی می گوید: ســبد فعلی 
معیشت فاقد روح پویایی است و سبدی 
ایستاســت، بدین معنا که برای فراهم 
آوردن و تهیه معاش حداقلی خانوار این 
سبد باید فرآوری شود و به معنای واقعی 
به غذا تبدیل شود که زیرساخت هایی 
نیاز دارد که از آن می توان به وعده غذایی 
اسم برد. لذا کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای اســالمی کار کشور از ابتدای 
ســال ۱۴00 تصمیم گرفت موارد ذیل 
را برای استحصال سبد واقعی معیشت 

لحاظ کند:
۱. بــه دلیل حداقلی بودن ســبد، 
تنها ســه وعده در نظر گرفته شــود و 
میان وعده ها، تنقــالت، مکمل ها و... 

لحاظ نمی شود.
۲. تنها یک وعده غــذای گرم و دو 
وعده غذای ســاده )صبحانه و شام( در 

نظر گرفته می شود.

۳. یک برنامــه ۱۵روزه برای رژیم 
غذایی مرســوم در نظر گرفته شود و با 
آنالیز و ریز آیتم های دخیل برای فرآوری 
غذا، اقدام به جانمایی اعــداد و ارقام به 
دست آمده از ســوی مراجع قانونی در 

آن کرد.
سبد ۸ میلیون و ۸۶۶هزار تومان 

معیشت حداقلی
توفیقی می افزاید: اگر مکانیســم 
تقلیل یافتــه و تا حــدودی غیرواقعی 
شــورای عالی کار براســاس مبنا قرار 
دادن سبد خوراکی های خام را در نظر 
بگیریم، ســبد خوراکی ها ۳ میلیون و 
۲۴۷هزار تومان به دســت می آید و با 
فرمول استاندارد محاسبه سبد معیشت 
که ســهم خوراکی ها را ۳۶.۶۳درصد 
هزینه خانوار می داند، به رقم 88میلیون 
و ۶۶0هــزار و ۱۹۶ ریال می رســیم. 
یعنی ســبد معاش کلی، 8 میلیون  و 
8۶۶هزار تومان اســت. حال اگر سبد 
معاش محاسبه شــده برای مذاکرات 
مزدی ۱۴00 را که ۶ میلیون و 8۹۵هزار 
تومان نرخ گذاری شده بود، برای قیاس 
در نظــر بگیریم به عــدد تفاضلی یک 
میلیون و ۹۷0هزار تومان می رسیم. این 
اعداد نشــان می دهد در حداقلی ترین 
محاسبات، هزینه های زندگی در پنج ماه 
نخست امسال، یک میلیون و ۹۷0هزار 
تومان افزایش یافته و ســطح پوشش 
دســتمزد ۴ میلیون تومانی، به حدود 
۴۵درصد رسیده، لذا دستمزد حداقلی 

کفاف تقریبا ۱۴ روز در ماه را می دهد.
سبد ۱۰میلیون و ۷۳۴هزار تومانی 

واقعی است
توفیقی در بخش دوم محاســبات 
خود، از مکانیســم دوم استفاده کرده 
است تا به سبد معاش واقعی )براساس 
وعده های غذایی واقعی( دســت یابد. 
وی می گوید: بر این اساس، سبد معاش 
کلــی ۱0میلیون و ۷۳۴هــزار تومان 
نرخ گذاری می شود؛ یعنی ۵۵.۶8درصد 
افزایش در هزینه هــای زندگی فقط 
در طول پنج ماه! با این حســاب، سطح 
پوشش دستمزد ۳۷.8۲درصد است و 
دستمزد حداقلی فقط برای ۱۱.۵ از روز 

ماه کفایت می کند.
»مهار تورم« رویایی 

دست نیافتنی
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی 
شوراهای کار با تاکید بر اینکه »باید 
هر چه زودتر برای ۱8.۵ روز باقیمانده 
خانوارهای کارگران فکری بکنیم«، 
از ضرورت ترمیم دســتمزد می گوید 
و اینکه وعده هــای مهار تورم حداقل 
در بازه زمانــی فعلی، بــه هیچ وجه 

امکان پذیر نیست.

وی به چند ســوال و ابهام در زمینه 
کنترل تورم و وعده برای مهار آن اشاره 

می کند:
- آیا کنترل تورم کار سریع و ضربتی 

است؟
- آیا این کنترل ضربتی و ســریع به 
فرض امکان، مغایر با علم اقتصاد نیست؟

- وقتی ماه گذشته تورم تولیدکننده 
بــاالی ۶0درصد بوده کــه البته برای 
راستی آزمایی آن نیاز به برنامه ای جامع 
داریم، آیا می شود صحبت از کنترل تورم 
مصرف کننده کــرد و در این زمینه به 

جامعه اطمینان داد؟
به گفته وی، خــروج از نرخ گذاری 
دولتی و دستوری و ورود به نرخ گذاری 
بازار آزاد که از تمام تریبون های رسمی 
)مجلس، دولت و اتاق بازرگانی( فریاد 
می شــود، ضربه زدن بیشتر به قدرت 
خرید کارگران اســت. در این شرایط، 
متاســفانه باز هم از ضــرورت اصالح 
قوانین مزدی، ورورد به مزد منطقه ای 
و صنفی و برداشــتن الزام به پرداخت 
حداقل مزد به بهانه واهی گره گشایی 
از کارفرمایان و رفع مشکالت اقتصاد 
صحبت می شود و این یعنی به مخاطره 
افتادن هر چه بیشــتر دستمزد بسیار 

ناچیز کارگران.
تعمیق و گسترش بحران معیشت 

در کشور
در مجموع، بحران معیشــت در 
حال گسترش و تعمیق هر چه بیشتر 
است. در شرایطی که امکان مهار تورم 
به هیچ وجه در کوتاه مدت وجود ندارد 
و تمام داده های رســمی نیز این ادعا 
را ثابت می کنند، نرخ ســبد معیشت 
حداقلی به حــدود ۱۱میلیون تومان 
رســیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از 
هر ماه را بدون درآمد زندگی می کنند. 
حال سوال اصلی این است که برنامه 
دولت سیزدهم برای حل این بحران 
فزاینده چیست و چه نقشه راهی برای 
دوام آوردن کارگــران در این اقتصاد 

شدیداً متورم دارند؟

سبد معیشت در کانال ۱۱ میلیون تومانی

حداقل مزد فقط برای 11 روز از ماه کافی است

خبر

کرونا بازار کار در ایران را با یکی از بحرانی ترین 
وضعیت ها روبه رو کرده اســت. زنــان و جوانان 
سرپرســت خانوار از مهمترین آسیب دیدگان از 
بحران کرونا هستند که به دلیل شیوع گسترده 

این بیماری، شغل خود را از دست داده اند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و پایش آثار 
اقتصادی کرونا )کرونومی(، بیماری کرونا در فصل 
بهار ۱۳۹۹ تکانه شدیدی بر بازار کار وارد کرد، به 
گونه ای که براســاس داده های طرح آمارگیری 
نیروی کار مرکز آمار ایران، نزدیک به ۲ میلیون 

نفر از بازار کار خارج شده اند که ۱.۵میلیون نفر از 
آن )۷۵درصد( مربوط به جمعیت شاغل کشور 
است. به عبارت دیگر، تعداد شاغالن کشور در بهار 
۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل آن حدود 
۱.۶درصد کاهش یافته است. در این گزارش آمده 
است: نکته دیگر آنکه شاغالنی که از جرگه بازار کار 
خارج شدند از طیف و گروه های مختلفی بودند که 
عمدتا در اقتصاد ایران آسیب پذیرتر از سایر گروه ها 
هستند، چنانچه حدود ۳۵درصد کاهش اشتغال 
)معادل ۵۲۱هــزار نفر( مربوط به سرپرســتان 

خانوار بوده است. در بخش دیگری از این گزارش 
و درباره آسیب کرونا به تفکیک وضعیت شاغالن 
و رسته های شــغلی آمده است: حدود 8۶درصد 
کاهش اشــتغال مربوط به شاغالن فاقد آموزش 
عالی بوده است و حدود ۴۹درصد کاهش اشتغال 
مربوط به بخش خدمات است. همچنین بیش از 
۵۵درصد کاهش اشتغال مربوط به جوانان )۱۵-
۲۹ سال( است و حدود ۴۶درصد کاهش اشتغال 
مربوط به زنان است، در حالی که کل سهم آنها در 

اشتغال کشور حدود ۱8درصد بوده است.

در این گــزارش می خوانیم: حدود ۴۱درصد 
کاهش اشتغال کشور مربوط به مناطق روستایی 
بوده، در حالی که سهم اشتغال مناطق روستایی از 
کل اشتغال کشور در بهار ۱۳۹8 حدود ۲۷درصد 
بوده است. در بخش انتهایی این گزارش و در زمینه 
تاثیر کرونا بر جمعیت فعال و غیرفعال کشــور 
آمده است: جمعیت غیرفعال طی بهار ۹۹-۹8 
حدود ۲۷۶۱هزار نفر افزایــش یافته که حدود 
۵۳درصد افزایش جمعیــت غیرفعال مربوط به 
زنان اســت و حدود ۷۹درصد افزایش جمعیت 

غیرفعال مربوط به جمعیــت فاقد آموزش عالی 
است. همچنین حدود 8۴۳هزار نفر به جمعیت 
غیرفعال سرپرست خانوار اضافه شده که ۶۳۴هزار 
نفر آنها مرد بوده اند که بــا توجه به ضرورت کار و 
تامین معیشت خانوار، اضافه شــدن این تعداد 
جمعیت غیرفعال به مردان سرپرســت خانوار 

نگران کننده است.

پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا خبر داد:

جوانان و زنان سرپرست خانوار؛ مهمترین آسیب دیدگان کرونا

یک فعال کارگری گفت: آقای عبدالملکی درباره وضعیت 
معیشــت کارگران ابراز نگرانــی کرده اما نگرانــی، دردی از 

مزدبگیران درمان نمی کند و باید اقدامات الزم انجام شود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایلنا و درباره وضعیت معیشتی 
این روزهای کارگران گفت: وزیر کار در ارتباط با معیشت ابراز 

نگرانی می کند اما معتقدم ابراز نگرانی تنها برای کسانی است 
که دغدغه دارند ولی نمی توانند کاری انجام دهند.
وی ادامه داد: آقای عبدالملکی مدعی است 

که تاکنون مســندی برای مبارزه با فساد 
نداشته و به همین دلیل از توانایی الزم برای 

مبارزه با فســاد و فقر برخوردار نبوده است. حال که بر کرسی 
وزارت کار نشسته و سکاندار این وزارتخانه است، باید دست به 
اقدام بزند. ابراز نگرانی هیچ دردی از کارگران درمان 

نمی کند.
این فعال کارگری با اشــاره به اینکه طبق 
شرح وظایف وزارتخانه کار، اجرای قانون کار 
وظیفه اصلی عبدالملکی اســت، تصریح 
کرد: وزیــر باید ماده ۴۱ قانــون کار را به 
درستی اجرا کند. آقای عبدالملکی به 

جای نگرانی، هرچه سریع تر باید جلسه کمیته  مزد شورای عالی 
کار را برگزار و با نمایندگان کارگران، پای میز مذاکره بنشیند.

رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران 
ادامه داد: گروه های کارگری، بخش عظیمی از جمعیت کشور 
را تشکیل می دهند و به گفته خود وزیر کار، بیش از ۷0درصد 

مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
چمنی با بیان اینکه وزیر کار خود را قانون مدار خوانده، گفت: 
تبصره ۲ ماده ۴۱ باید از سوی وزیر کار مورد توجه قرار گیرد تا 

دغدغه فعاالن کارگری در ارتباط با این موضوع کاهش یابد. 

یک فعال کارگری:

دغدغه وزیر کار دردی از کارگران درمان نمی کند

سبد معاش ۱۰میلیون و 
۷۳۴هزار تومان است؛ 

یعنی ۵۵.۶۸ درصد 
افزایش در هزینه های 

زندگی فقط در طول پنج 
ماه. سطح پوشش دستمزد 

هم ۳۷.۸۲درصد است 
و دستمزد حداقلی فقط 

برای ۱۱.۵ از روز ماه کفایت 
می کند

خروج از نرخ گذاری 
دولتی و دستوری و ورود 

به نرخ گذاری بازار آزاد 
که از تمام تریبون های 

رسمی مجلس، دولت و اتاق 
بازرگانی فریاد می شود، 

ضربه زدن بیشتر به قدرت 
خرید کارگران است
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