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 شکاف عظیم بین 
دستمزد و معیشت کارگر
رحمت اله پورموسی، فعال حوزه کار

از چند ســال گذشته 
بحث تعیین هزینه سبد 
معیشت کارگران در کمیته 
مزد آغاز شده است. تعیین 

رقم هزینه معیشت یک گام بزرگ در جهت تصویب 
دســتمزد کارگران به شــمار می رود که به عنوان 
مبنایی برای آغاز مذاکرات دســتمزد در شورای 
عالی کار قرار می گیرد. ســال گذشته هزینه سبد 
معیشــت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰هــزار تومان 
اعالم شد و امسال عددی که کمیته دستمزد به آن 
رسید ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان بود، در حالی که 
ما شدیدا به این رقم انتقاد و اعتراض داریم و دور از 
واقعیات جامعه می دانیم ولی چون به امضای شرکای 
اجتماعی رسیده قابل احترام است. معتقدم رقم سبد 
معیشت کارگران تنها مربوط به بخش خوراکی ها 
می شــود و هزینه ماهانه زندگی یــک خانوار ۳.۳ 
نفره کمتر از 1۰میلیون تومان نیست. این هزینه 
حداقلی برای آن است که یک خانوار ۳.۳ نفره بتواند 
در حد متوسط زندگی را سپری کند و به هیچ وجه به 
معنای رفاه نیست. حال اگر رقم هزینه سبد معیشت 
کارگران در سال گذشته را که ۴ میلیون و ۹۶۰هزار 
تومان بود از رقــم ۶ میلیون و ۸۹۵هــزار تومانی 
که کمیته دســتمزد به عنوان هزینه امسال سبد 
معیشت به آن رسید کسر کنیم حدود دو میلیون 
تومان اختالف است که اگر شورای عالی کار همین دو 
میلیون تومان را به حقوق سال آینده کارگران اضافه 
کند تازه به حقوق بهار سال گذشته رسیده ایم که 
هنوز تورم بازار و افزایش چندنوبته قیمت ها را شاهد 
نبودیم. متاسفانه امسال در بیشتر اقالم شاهد تغییر 
و جابه جایی قیمت ها بودیم و حتی برخی اقالم که 
الزم به گفتن نیست 1۰۰درصد افزایش نرخ را تجربه 
کردند در حالی که حقوق کارگران همان یک بار در 
ســال افزایش پیدا کرد که به هیچ وجه پاسخگوی 
هزینه های زندگی خانوارهــای کارگری نبود، لذا 
می توان گفت کارگران ســال سختی را پشت سر 
گذاشتند. سوال اینجاست که فاصله بین حداقل 
دستمزد و خط معیشــت کارگران کی باید از بین 
برود و چه زمانی فاصله بین حداقل مزد و معیشت 
را پر می کنیــم و بار هزینه هــا را از دوش کارگران 
برمی داریم؟ متاسفانه کارفرمایان هم هر سال در 
اسفند ماه و موعد تعیین دستمزد اعالم می کنند 
که بخشی از هزینه های سبد معیشت برعهده دولت 
است و دولت باید سهم خود را در قبال هزینه های 
مسکن و درمان بپردازد ولی همین کارفرمایان وقتی 
نرخ ارز گران شــد و اجناس و محصوالت خود را در 
طول سال با ارقام باالتر فروختند و سود کردند آیا به 
فکر کارگران بودند که از محل سود فروش درصدی 
هم به آنها بدهند و سهم خود را پرداخت کند؟ باید 
دانست کارگران جز حقوق حداقلی هر ماه و مزایای 
جانبی مزد و عیدی و پاداش آخر سال چیز دیگری 
ندارند در حالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی درمان 
و مسکن کارگران باید رایگان باشد با این حال اولین 
مولفه ای که در بخش کسورات فیش های حقوقی 
کم می شود مالیات است. کارگران ماه به ماه مالیات 
خود را می دهند ولی سهم اندکی از منابع عمومی 
کشور دارند. معتقدم حق مســکن و بن خواربار دو 
مولفه ای است که شاید تاثیر مستقیمی روی پایه 
حقوق نداشته باشــد ولی روی دریافتی کارگران 
اثرگذار است. خوشبختانه با مساعدت دولت امسال 
حق مسکن باال رفت و از ۴۰هزار به ۳۰۰هزار تومان 
رسید که در مقایسه با ســال های گذشته افزایش 
خوبی داشت هرچند که هزینه های مسکن کارگران 
را پوشش نمی دهد اما انتظار داریم امسال هم حق 
مسکن و بن خواربار با توجه به مالحظات و شرایط 

روز کارگران افزایش واقعی داشته باشد.

 آزادی بازنشسته بازداشت شده 
در تجمع روز یکشنبه

در تجمــع روز یکشــنبه )هفدهم اســفند( 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، 
یکی از تجمع کنندگان به نام »اسماعیل گرامی« 

بازداشت و پس از ۲۴ ساعت آزاد شد.
 به گزارش ایلنا، در این تجمع که در مقابل وزارت 
کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، جمعی از 
فعاالن صنفی حضور داشتند. بازنشستگان تامین 
اجتماعی به اجرا نشــدن مــاده ۹۶ قانون تامین 
اجتماعی، افزایش ناچیز مبلغ متناسب سازی خود 
نسبت به بازنشستگان کشوری و لشگری، پرداخت 
ســرانه ۲درصدی درمان در زمان بازنشســتگی، 
پرداخت نشــدن کامــل بدهی دولت بــه تامین 
اجتماعی بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و عدم 
رعایت سه جانبه گرایی در ساختار مدیریتی تامین 

اجتماعی اعتراض داشتند.

4
یادداشت

خبر کارگری

دومین جلسه شــورای عالی کار به 
منظور مذاکــره و چانه زنی درخصوص 
تعیین حداقل دســتمزد ســال آینده 

کارگران دیروز برگزار شد.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
در نشست نخست این شــورا، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو بخش 
گزارشی از چگونگی تعیین سبد معیشت 
خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد 
و تورم کاالهای مصرفــی و خوراکی و 
هزینه هــای کارفرمایــان و بنگاه های 
تولیدی ارائــه کرد که نشــان می داد 
هزینه های سبد معیشــت خانوارهای 
کارگری نسبت به پارسال روند افزایشی 
داشــته اما از کاهش هزینه های تولید 
کارفرمایان در مقایســه با ســال قبل 

حکایت داشت.
بسیاری از کارشناسان، فعاالن حوزه 
کار و مقامات کارگری با توجه به هزینه 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری بر 
لزوم کاهش شکاف بین حداقل دستمزد 
و معیشــت کارگران برای سال آینده 
تاکید دارند. به زعم این عده، با توجه به 
اعالم رقم هزینه سبد معیشت کارگران، 
افزایش قیمت اقالم خوراکی و کاالهای 
اساسی، نوســان نرخ ارز و اعالم رقم 1۰ 
میلیون تومانی خط معیشــت از سوی 
بانک مرکزی به عنوان مرجع رســمی 
آمار، دستمزد سال آینده کارگران باید 
منطبق با واقعیت های روز جامعه تعیین 
شــود و بخش اعظمــی از هزینه های 

زندگی آنها را پوشش دهد.
بایــد در نظر داشــت کــه کمیته 

دستمزد در آخرین نشست خود هزینه 
ماهانه معیشت خانوارهای کارگری را 
۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان اعالم کرد. 
سال گذشته همین کمیته رقم هزینه 
سبد معیشــت کارگران را ۴ میلیون و 
۹۶۰هزار تومان تعییــن کرد که بر این 
اســاس نمایندگان گروه های کارگری 
در تالشند تا اختالف دو میلیون تومانی 
هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین 

دستمزد سال آینده جبران شود.
در همین زمینه »علــی خدایی«، 
عضو کارگری شــورای عالی کار پیش 
از برگــزاری این جلســه، در ارتباط با 
خروجی جلســه نخســت و مصوبات 
آن به ایلنــا گفت: معموالً جلســه اول 
شــورای عالی کار به بحث در ارتباط با 
حواشی مزد می گذرد. در جلسه هفته 
گذشته نیز در ارتباط با مهم ترین حاشیه 
دستمزد یعنی »مزد منطقه ای« بحث 
شد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس 
بدون شــنیدن نظرات کارگران و فارغ 
از هر نوع ارزیابی کارشناسانه، اصرار بر 
اجرای مزد منطقه ای داشتند که جلسه 

قبل به این موضوع اختصاص یافت.
وی اضافه می کند: پژوهشی در مورد 
مزد منطقه ای در موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی با مشارکت کارگران و 
کارفرمایان کلید خورده است. قراردادی 
بین موسســه فوق و حــوزه روابط کار 
وزارت کار منعقد شده و براساس نتایج 
کارشناســی این پژوهش، مصوب شد 
برای 1۴۰۰ نیز به روال سال های قبل، 
مزد به صورت ملی و سراسری تعیین شود 

بنابراین مزد منطقه ای فعالً منتفی است. 
خدایی ادامه می دهد: موضوع دوم جلسه 
قبل، بررسی گزارش کمیته دستمزد 
و بحث سبد معیشــت بود و عماًل برای 
ورود به موضوع تعیین دستمزد 1۴۰۰ 

آماده شدیم.
آثار تورم، کامال آشکار است

به گفته خدایی، امسال با سال های 
گذشته یک تفاوت اساســی دارد و آن 
اینکه دیگر نماینــدگان کارگری الزم 
نیســت برای اثبات اینکــه وضعیت 
معیشتی کارگران بحرانی است، ساعت ها 
بحث و مجادله کننــد. در این زمینه، 
شواهد و قراین روشــنی وجود دارد که 
کسی نمی تواند این شواهد را انکار کند. 
این نماینده کارگــری می افزاید: تورم 
افسارگسیخته، نرخ کاالهای ضروری 
خانوارهای کارگری را به شدت افزایش 
داده و عدد تورم هم بسیار باالست. البته 
منظور ما از تورم، تورم حادث بر سبد یا 
تاثیر تورم بر هزینه های زندگی ســت. 
گروه کارگری انتظار دارند در جلســه 
دوم، نمایندگان دولــت و کارفرمایان 
بهانه تراشی نکنند و واقعیت ها را بپذیرند.
خدایی با بیان اینکه »امسال دیگر 
ســال گفتار درمانی نیســت«، ادامه 
می دهد: امســال دیگر برای شــنیدن 
توجیهات طرف های مقابل در جلســه 
حضور پیدا نمی کنیم. باید واقعاً معیشت 
کارگران بهبود یابد. در سال هایی که من 
تجربه کار در حوزه دستمزد را دارم یعنی 
در چند سال اخیر، این حجم از بحران و 

سقوط معیشتی، بی سابقه بوده است.

دولتمردان باید پاسخگو باشند
ســال گذشــته، مصوبه مزدی به 
امضای نمایندگان کارگری نرســید. 
خدایی با اشــاره به اتفاقــات مذاکرات 
مزدی ۹۹ که منجر بــه خروج اعضای 
کارگــری از جلســه شــد، می گوید: 
استدالل نمایندگان دولت این بود که 
اگر دســتمزد افزایش یابد، نمی توانیم 
تورم را مهار کنیم. وزارت اقتصاد تاکید 
بر تورم 1۵درصدی در سال ۹۹ داشت. 
اولین خواســته ما در جلسات شورای 
عالی کار ایــن خواهد بود که نســبت 
به عدم پایبنــدی به ایــن وعده های 
تورمی پاسخگو باشــند. چرا آنها با یک 
پیش بینی اشتباه، تمام معادالت مزدی 
را برهم زدند؟ البته گروه کارگری همان 
زمان هم این پیش بینی های افسانه ای 
را باور نداشــت و بارهــا تاکید کردیم 
تورم ۹۹، افسارگســیخته و سرسام آور 
خواهد بــود. متاســفانه پیش بینی ما 

 خیلــی زود درســت از آب درآمــد.
وی تاکید می کند: اولین خواســته ما 
این خواهد بود که نماینــدگان دولت 
بگویند چه توجیهی برای اشتباه سال 
گذشته دارند و چطور می خواهند آثار 
آن را جبران کنند؟ استدالالت بی پایه 
نمایندگان اقتصــادی دولت، کارگران 
را از حقوق مــزدی و بدیهی خود برای 
یک سال محروم کرد و حاال آقایان باید 

پاسخگو باشند.
ممکن است باز هم صورتجلسه را 

امضا نکنیم
خدایی در پاســخ به این سوال که 
خواسته کارگران چقدر افزایش دستمزد 
اســت، عدد و رقمی ارائه نمی دهد اما 
در ارتبــاط با امضا کردن یــا نکردن در 
جریان تصویب مصوبــه مزدی 1۴۰۰ 
می گوید: ما ســال قبل هم با قصد امضا 
نکردن به جلسه نیامده بودیم. طبیعتاً 
ما در جلسات حضور پیدا می کنیم که 
از حداکثر توان چانه زنی استفاده کنیم 
و بیشترین دســتاورد را برای کارگران 
داشته باشیم و خوشحال می شویم که 
بتوانیم خواسته های کارگران را پیش 
ببریم و مصوبات را امضا کنیم. اگر جلسه 
بتواند خواسته ها را محقق کند، حتماً 
صورتجلسه را امضا می کنیم کما اینکه 
در پنج سال گذشــته به جز سال قبل، 
گروه کارگری به رغم عدم رضایت کامل 
از مزد مصوب، مصوبه مزدی را امضا کرد. 
دلیل اصلی امضا نکــردن مصوبات در 
مذاکرات مزدی ۹۹ این بود که حتی به 
حداقلی ترین خواســته های خودمان 

نرسیدیم.
وی تاکید می کند: امســال هم اگر 
به خواســته های حداقلی مان نرسیم، 
بدون توجه به عوامل دیگر باز هم امضا 

نمی کنیم، این را مطمئن باشید.
سبد معیشت امسال را نمایندگان 

دولت محاسبه کرده اند
کارگران معتقدند ســبد معیشت 
1۴۰۰، خیلی پایین نرخ گذاری شده و  
رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان با کمینه 
هزینه های زندگی، فاصله معناداری دارد 
ولی حاال که این سبد حداقلی مصوب 
شده، باید در حداقل دستمزد دیده شود 
یا به عبارتی مزد برابر با سبد تعیین شود.

خدایی در تشــریح تصویب سبد 
۶ میلیــون و ۸۹۵هــزار تومانی، به 
تفاوت اصولی ســبد 1۴۰۰ با ســبد 
معیشت محاسبه شــده در سال های 
قبل اشــاره می کنــد و می گوید: در 
سال های گذشته سبد معیشت بدون 
مداخله مرکز آمار تهیه می شــد و در 

مواردی مجبور بودیم بــرای دفاع از 
سبد، به سواالت متعدد پاسخ دهیم. 
سبد امسال با پیشــنهاد و همکاری 
مرکز آمار تهیه و نرخ گذاری شده است 
و دیگر به اصطالح، مو الی درز اعداد 
آن نمی رود چون حداقلی ترین اعداد 
ممکن است و خود نمایندگان دولت با 
اکثریت آرا، این سبد را امضا کرده اند. 
نماینــده مرکز آمار و تیــم اقتصادی 
دولت همگی در جلسه حضور داشتند 

و سبد را تایید کرده اند.
به گفته خدایی، محاســبات گروه 
کارگری، عددی کمتــر از ۷ میلیون و 
۵۰۰هزار تومان را نشــان نمی داد و اگر 
کارگران حاضر به امضای این سبد بسیار 
حداقلی شدند، صرفاً به خاطر ویژگی های 
خاص این سبد و قابل دفاع بودن آن در 
مقابل نماینــدگان دولت و کارفرمایان 
بوده است و البته با هدف رسیدن به اجماع 

و سه جانبه گرایی.
خدایــی در پایان تاکیــد می کند: 
امیداوریم در جلسات شورای عالی کار 
بتوانیم به نتیجه قابل قبولی با شرکای 
اجتماعی برســیم. انتظار داریم حاال 
که سقوط معیشــتی کارگران به دلیل 
تورم موجب بحران شدید در بنیان های 
خانوارهای کارگری کشور شده، دیگر 
زمان را به بحث کردن در مورد بهانه های 
واهــی )از قبیل تورم زا بــودن افزایش 
عادالنه دســتمزد( یــا گفتاردرمانی 
نگذرانند و بپذیرند برای بهبود وضعیت 
معیشت کارگران که یک ضرورت عاجل 
است، باید دســتمزد عادالنه و قانونی 
افزایش یابد. دیگر فرار از قانون یا تالش 
برای حل مشــکالت با گفتاردرمانی و 
وعده درمانی کافی ست. زمان پذیرش 
واقعیت ها فرارسیده و نمی توانند انکار 
کنند که امــروز کارگران با دســتمزد 
دریافتــی نمی توانند حتی یک ســوم 
هزینه هــای زندگی را تامیــن کنند و 
روزبه روز این وضع، بدتر می شــود پس 

بیایند و به قانون تمکین کنند.
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زمانی برای مانع تراشی و گفتاردرمانی باقی نمانده است

خبر

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
افتتاح مراکز مثبت زندگی بهزیســتی گفت: 
امــروز ۲۴۹۲ مرکز ارائه خدمات به وســیله 
11هزار مددکار، جامعه شناس و روانشناس، 
آن هم از متخصصان بومی که به زبان و آداب 
و رسوم مردم منطقه آشــنا هستند به مردم 

خدمت ارائه می دهند.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در 
آیین بهره برداری از طرح هــای ملی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: یکی از 
طرح های افتتاح شده، پروژه اجتماعی دولت 
تدبیر و امید و بهزیســتی در محالت یا مثبت 
زندگی است. در واقع سازمان بهزیستی را به 

محالت کشور بردیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه صندوق 
بازنشســتگی فــوالد یکی از پنــج صندوق 
مهم بازنشســتگی کشــوری تحت مدیریت 
وزارت تعاون اســت، گفت: بازنشستگان این 

صندوق تالشــگران پرافتخار زنجیره فوالد 
کشور از معادن ســنگ آهن در کرمان و بافق 
تا تولیدکنندگان فوالد در ذوب آهن اصفهان 
و فوالد مبارکه، از کارگران سختکوش در عمق 
معادن تا همجواری آنهــا در کنار کوره های 
ذوب فــوالد و هم مدیــران و مهندســان و 
سازندگان کارخانجات فوالد کشور هستند که 
برای ما اهمیت فوق العاده ای دارند و همه سعی 
و همت خود را برای تامین رفاه و رفع دغدغه 

آنها به کار بسته و خواهیم بست. شریعتمداری 
با اشاره به اینکه با اجرای طرح همسان سازی 

حقــوق بازنشســتگان در ســطح 
کشور، آرزوی 1۴ ساله مجموعه 

بازنشســتگان ایــران محقق 
شــد و نواقص آن در ماه های 

باقیمانــده رفــع خواهــد 
شــد، تاکید کرد: از ابتدای 

ســال 1۴۰۰ شــرایط 
ا در  مطلوب تــری ر
زندگی بازنشستگان 

خواهیم داشت.
وزیر تعاون، 

کار و رفــاه 

اجتماعی افــزود: مدیریــت خردمندانه بر 
دارایی های صندوق ها به ویــژه در صندوق 
فوالد منجر به ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت 
مناســبی شــده و پرداخــت معوقات 
بازنشســتگان صنــدوق فــوالد که 
از ســال ۹۳ باقی مانده بــود و ۴۰۰ 
میلیارد تومــان بــود، از محل 
منابع داخلی صندوق تسویه 
شد. افزایش ســه برابری 
حاصل از فعالیت های 
صندوق هــا در این 
ایام نشان دهنده 
اقدامــات خوب 

انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نواقص همسان سازی حقوق بازنشستگان رفع می شود

با اقدامات کمســیون کارگری، همــه مطالبات معوقه 
کارگران شاغل در استان قزوین تا پایان سال جاری )۹۹( 

پرداخت می شود.

به گــزارش ایلنا، »منوچهر حبیبی« معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری قزوین در جلسه کمسیون 
کارگری اســتان با اعــالم این خبــر گفت: بــا اقدامات و 
پیگیری های صورت گرفته تمامی مطالبات کارگران این 
اســتان در حوزه واحدهای تولیدی و شهرداری ها تا پایان 

سال جاری پرداخت خواهد شد.
وی افــزود: اقدامات و برنامه ریزی های خوبی توســط 
کمیســیون های کارگری در شهرستان های استان قزوین 

انجام شده که نتایج قابل قبولی داشته است.
معاون سیاسی استاندار با اشاره به ایام پایانی سال تاکید 
کرد: ضرورت دارد مراقبت های ویژه از سوی دستگاه های 
مربوط صــورت بگیرد کــه در این ایام تمامــی مطالبات 

کارگران توسط واحدهای تولیدی پرداخت شود.
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات کارگران واحدهای 
تولیدی و شهرداری ها در اولویت است، افزود: کارگران جزو 
اقشار با اهمیت جامعه هســتند و حقوقشان دیون ممتازه 

است و باید با اولویت پرداخت شود. این مقام مسئول افزود: 
حقوق کارگران باید همزمان با کارمندان شهرداری ها در 

یک زمان پرداخت شود.
معاون سیاسی استانداری قزوین با اشاره به ارزیابی های 
صورت گرفته در زمینه اشــتغال کارگران در این اســتان 
افزود: قطع همکاری و تعدیــل نیروهای کارگری در حوزه 
صنعت و واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش 
چشمگیری داشته و این موضوع در شرایط سخت تحریم و 

کرونایی اتفاق افتاده است.
حبیبی با اشاره به اهمیت مهارت کارگران اظهار داشت: 
با توجه به فضای ایجاد شده در زمینه اشتغال هیچ متقاضی 

کاری که دارای کارت مهارت باشد، بیکار نخواهد ماند.

معاون سیاسی استانداری قزوین:

همه مطالبات کارگران تا پایان سال پرداخت می شود

زمان پذیرش واقعیت ها 
فرارسیده و نمایندگان 

دولت و کارفرمایان 
نمی توانند انکار کنند که 

امروز کارگران با دستمزد 
دریافتی نمی توانند حتی 

یک سوم هزینه های زندگی 
را تامین کنند و روزبه روز 

این وضع، بدتر می شود

سال گذشته وزارت 
اقتصاد بر تورم ۱۵درصدی 

در سال 99 تاکید داشت. 
نمایندگان وزارت اقتصاد 
و دولت باید نسبت به عدم 
پایبندی به این وعده های 

تورمی پاسخگو باشند. 
چرا آنها با یک پیش بینی 

اشتباه، تمام معادالت 
مزدی را برهم زدند
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