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تعیین مهلت ۳ماهه پرداخت حق 
بیمه کارگران ساختمانی صحت ندارد

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی تامین 
اجتماعی با اشاره به درج مطلبی در رسانه ها درباره 
صدور بخشنامه ای مبنی بر تعیین مهلت سه ماهه 
برای پرداخــت حق بیمه کارگران ســاختمانی و 
مختومه شــدن پرونده در صــورت عدم پرداخت 
آنها، گفت: این مطلب خالف واقع بوده و ســازمان 
محدودیتی برای این طیف از کارگران شاغل ایجاد 
نمی کند. محمد محمدی در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: احراز اشــتغال هر بیمه شده در شغل 
خود اعم از قالیبافی، کارگر ساختمانی، راننده و... 
از اختیارات ســازمان بوده و برای جلوگیری از هر 
گونه سوءاســتفاده احتمالی از منابع مقرر تعیین 

شده است.
وی افزود: برای جلوگیری از مراجعات مکرر در 
ایام شــیوع بیماری کرونا عالوه بر امکان پرداخت 
غیرحضوری حق بیمه، مقرر شد تمهیداتی فراهم 
شــود که از طریق پیامک پرداخت حــق بیمه و 
ماه هایی که پرداخت نشــده به کارگر ساختمانی 

اطالع رسانی شود.
او ادامه داد: این سازمان برای بهره مندی کلیه 
کارگران شاغل در امر ساختمانی از مزایای قانون 
تامین اجتماعی، ترتیبی اتخاذ کرده که کارگران 
ساختمانی حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به 

سازمان پرداخت کنند.
    

شکایت کارگران آب معدنی 
داماش به اداره کار

کارگران بیکار شده شرکت آب معدنی داماش که 
از صبح روز پنجم آبان ماه به دلیل کاهش هزینه ها با 
تصمیم کارفرما اخراج شده اند، طی روزهای گذشته 
با طرح شکایت در اداره کار شهرســتان رودبار در 
شهر منجیل، پیگیر مطالبات صنفی و بازگشت به 

کار خود شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگــران که بین ۱۵ تا ۲۰ 
سال سابقه کار دارند، یادآور شدند: خواسته ما این 
است که بتوانیم در کار سابق خود مشغول کار شویم و 
برای همین تصمیم گرفتیم تا از کمک مراجع قانونی 

استفاده کنیم.
    

درخواست از رئیسی برای 
رسیدگی به وضعیت کولبری

نماینده پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی و روانسر 
در مجلس از مطالبه خود برای ساماندهی وضعیت 
کولبران از رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: آقای 
رئیسی به زودی سفری به کرمانشاه خواهند داشت 
و بر این اساس مطالبه مردم را نسبت به بازگشایی 

معابر کولبری، مطرح کردم.
آرش زره تن لهونــی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت گفت: با توجه به سفر آقای رئیسی به استان 
کرمانشاه، دو مطالبه اصلی مردم شهرستان های پاوه، 
جوانرود، ثالث باباجانی و روانسر را درباره ساماندهی 
وضعیت کولبری و حقابه مردم منطقه خدمت رئیس 

دستگاه قضا مطرح کردم.
وی با بیان اینکه رفع معضل بیکاری در این منطقه 
جزو مطالبات اصلی مردم اســت، اظهار کرد: یکی 
از مشکالت اصلی مردم حوزه انتخابیه من بیکاری 
است که رسیدگی به دو موضوع کولبری و حقابه برای 
کشاورزی و صنعت می تواند به کاهش آمار بیکاری 
کمک کند. زره تن لهونی ضمن اشاره به بحث کولبری 
در این شهرســتان ها بیان کرد: بازگشایی دو مرز 
شوشمی و شیخ صالح که پروسه رسمی شدن آن در 
جریان است، می تواند به عنوان مرز مسافری رسمی 
مورد استفاده قرار بگیرد و موجب رونق منطقه شود 
اما تا آن زمان که امکان دارد کمی طوالنی شود، نیاز 

داریم که معابر کولبری بازگشایی شوند.
    

بانک ها ضدتوسعه عمل می کنند
مشــاور رئیس اتاق تعاون ایران بــا بیان اینکه 
۷۰درصد مشــکالت فعاالن اقتصادی ناشــی از 
سوءتدبیر است، گفت: نظام بانکی به عنوان عامل 
توسعه نیافتگی کشور، کمر به نابودی بخش تولید 
بسته است. غالمحسین حسینی نیا در گفت وگو 
با خبرگــزاری مهر در مورد وضعیــت تعاونی ها و 
مشــکالت آنها، اظهار داشت: غیرقابل پیش بینی 
بودن قیمت مواد اولیه و محصوالت یکی از مشکالت 
مهمی است که تولید را بالتکلیف کرده که ۳۰درصد 
به دلیل تحریم و ۷۰درصد به دلیل سوءتدبیرهای 

داخلی است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

گزارش اخیر مرکــز پژوهش های 
مجلس که مبتنی بر داده های تورمی 
مرکز آمار ایران تهیه شده، نشان دهنده 
کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی 

در حوزه سبد خوراکی هاست.
این گــزارش نشــان می دهد که 
حتی در طبقه متوســط )دهک سوم 
درآمــدی( مصرف گوشــت قرمز در 
سال ۹۸ به نسبت ســال ۹۵، بیش از 
۳۰درصد کاهش یافته است. براساس 
این گزارش، در سال ۹۸ به نسبت سال 
۹۵، به طور متوســط مصرف گوشت 
گوساله ۲۰درصد و گوشت گوسفندی 
۲۹درصد کم شده است. براساس همین 
گزارش، مصرف برنج خارجی ۸درصد، 
روغن نباتی ۶درصد و قند و شکر ۴درصد 
در سال ۱۳۹۸ نســبت به سال ۱۳۹۵ 
کاهش یافته اســت. این کاهش برای 
دهک های پایین درآمــدی به مراتب 

بیشتر بوده است.
به گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس، قیمت کاالهای اساســی در 
دو سال گذشــته افزایش قابل توجهی 
داشته است. به طوری که حتی کاالهایی 
مثل گوشــت مرغ کــه ارز ترجیحی 
دریافت می کنند، رشــد قیمت باالی 
۱۰۰درصدی داشته اند. به تناسب این 

رشد قیمت، متوسط مصرف کاالهای 
اساسی در سال های اخیر کاهش قابل 
توجهی یافته است. داده های گزارش 
نشان می دهد در دهک ســوم )که در 
واقع کم درآمدترین قشر طبقه متوسط 
است( مصرف گوشت قرمز ۳۶درصد و 
مصرف برنج ۱۸درصد کاهش داشته 
است. این داده ها، البته تورم سال ۹۹ را 
در نظر نمی گیرند و اگر داده های تورمی 
سال جاری لحاظ شــوند، بدون تردید 
کاهش مصرف کاالهای اساسی بسیار 

بیشتر خواهد بود.
کاهش مصرف اقالم خوراکی در 

خانوارهای کارگران
وقتی در دهک ســوم )پایین ترین 
دهک طبقه متوسط( مصرف گوشت 
قرمز در ســال ۹۸ به نســبت سال ۹۵ 
حدود ۳۶درصــد کمتر شــده، پس 
می تــوان نتیجه گیری کــرد کاهش 
مصرف این اقالم اساسی برای خانوارهای 
کم درآمدتــر و متعلق بــه دهک های 
پایین تر که برخی از افراد جامعه کارگری 
کشور در همین دهک ها قرار می گیرند، 
بیش از این عددها بوده یعنی خانوارهای 
حداقل بگیر کارگری، حداقل ۳۶درصد 
کاهش مصرف مواد پروتئینی داشته اند.

»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانــون عالــی شــوراها 
که محاســبات مستقل ســبد معاش 

خانوارها را انجام می دهد، در ارتباط با 
این داده های ارائه شــده می گوید: این 
اطالعات، چیز عجیب و غریبی نیست 
و حاوی ابتدایی تریــن و بدیهی ترین 
داده هاست که همه می دانند. جداول 
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، ســیر 
نزولی مصرف ده ســاله در خانوارهای 
کشور را نشــان می دهد و اگر این سیر 
نزولی را کنار ســیر نزولی عدد خانوار 
قرار دهیم، میانگین ســرانه مصرف به 
دست می آید و مشــخص می شود که 
میانگین سرانه مصرف در طول سال های 
اخیر، تا چه حد مسیر سقوط و کاهش 
را پیموده، ضمن اینکه بــا هر کارگر و 
مزدبگیر ساده ای که صحبت کنید، در 
اولین جمله خود بســیار ساده به شما 
می گوید که دیگر نمی توانم گوشت و 

مرغ بخرم!
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
به وضوح نشان می دهد که نه تنها سفره 
دهک های فرودســت در عرض چند 
سال گذشته به شدت آب رفته و کوچک 
شــده، بلکه الیه هــای مختلف طبقه 
متوسط نیز دیگر قادر به تامین نیازهای 
ضــروری خانوارهای خود نیســتند و 
در تامین حداقل های ســفره درمانده 

شده اند.
کارگران چه می گویند

برای درک بهتر این داده ها و اثبات 

این مطلب که این داده هــا، اطالعات 
جدید و تازه ای ارائه نمی دهند، به سراغ 
چند کارگر کم درآمــد رفتیم تا بدانیم 
در طول دو سال گذشــته، سفره های 

کارگران »واقعاً« چقدر آب رفته است.
»احمد« کارگر شهرداری مریوان 
در ارتباط با کاهــش قدرت خرید مواد 
غذایی و کم شدن مصرف مواد پروتئینی 
می گوید: در چند سال گذشته، کم کم 
از میزان خرید گوشــت و مــرغ ما کم 
شد. االن ماه هاســت که گوشت قرمز 
نخریده ام. نهایتا یک شــانه تخم مرغ 
می خرم و بــه خانه می بــرم و به جای 

گوشت هم »سویا« می خوریم.
او ادامــه می دهــد: مــا کارگران 
شــهرداری، نــه تنهــا حداقل بگیر 

و کم درآمــد هســتیم بلکــه همین 
دســتمزدهای ناکافــی را بــه موقع 
نمی گیریم. ماه ها از شــهرداری طلب 
داریم. در این شرایط، چطور می توانیم 
گوشتی بخریم که قیمت هر کیلوی آن 
باالی ۱۰۰هزار تومان است؟ حتی مرغ 

هم نمی خریم؛ مگر سالی چند بار.
»مریم« زن سرپرست خانواری است 
که در یک کارگاه تولیدی خیاطی کار 
می کند. او این روزها به خاطر کرونا، کارها 
را در خانه انجام می دهد اما دستمزدش 
همچنان حداقلی و بسیار کم است؛ زیر 

۳ میلیون تومان.
او در پاسخ به این پرسش که چقدر 
مــواد پروتئینی مصــرف می کنید، 
می گوید: قباًل می توانستم الاقل ماهی 
یک کیلو گوشت بخرم اما االن ماه هاست 
که دیگر نمی توانم گوشت و مرغ بخرم. 
راستش ما گاهی پای مرغ می خریم و 
سوپ می کنیم یا اینکه قلم گوساله را 
می گیریم و آب آن را در سوپ می ریزیم. 
به هر حال فرزندانم نیــاز به پروتئین 

دارند، چه می شود کرد؟
مریم نیز در رابطه با داده های گزارش 
مجلس می گوید: اینکه مصرف گوشت 
و پروتئین، بیش از ۳۰درصد کم شده، 
چیز عجیب و غریبی نیســت. برای ما 
کاهش مصــرف از ایــن عددها خیلی 

بیشتر بوده است.
با این حساب، می توان گفت اغلب 
کارگران کشــور، مدت هاست که مواد 
پروتئینی باکیفیت را از سفره های خود 
حذف کرده اند. وقتی آمارهای رسمی 
نشــان می دهد مصرف پروتئین قرمز 
در طبقه متوســط ۳۶درصد کم شده، 
طبیعی اســت کارگرانی کــه بیش از 
۷۰درصد آنها حداقل بگیر هســتند و 
پایین تر از طبقه متوسط قرار می گیرند، 
دیگر قادر به خرید گوشت قرمز یا حتی 
گوشت سفید نباشــند و این اقالم را از 
سبد خرید ماهانه خود به اجبار حذف 

کرده باشند.
اما جدا از داده هــای گزارش مرکز 
پژوهش ها کــه همه آنهــا را به خوبی 
می دانند، چیزی که اهمیت دارد، ارائه 
راهکار است. مرکز پژوهش های مجلس، 
در نتیجه گیری گــزارش خود به یک 
جمله بسنده کرده است: »مجموع این 
موارد نشان می دهد که اتخاذ سیاستی 
در راستای تامین بخشــی از نیازهای 

معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار بسیار ضروری 

است«.
با این حــال، توفیقی عقیــده دارد 
مهمتر از داده هــای آماری و اطالعات، 

ارائه راهکار است.
او ادامه می دهد: مجلس باید با وضع 
قانون و نظارت بر اجرای قانون، مشکل را 
حل کند. اینکه به یک دهک های خاص، 
بسته معیشتی و یارانه غذا بدهند و تازه 
در تامین اعتبار آن درجا بزنند، راهکار 
اصولی نیست. تجربه نشان داده یارانه 
و بن، همیشــه رانت و فساد و تبعیض 
به وجود مــی آورد، پس ایــن روش ها 
نمی تواند جلوی فقر غذایی و بی کیفیت 

شدن مصرف را بگیرد.
به گفته او، راهــکار فقط »تعدیل 
دستمزدها براساس نرخ تورم« است. 
او ادامه می دهد: حاال که همه داده های 
رسمی نشــان می دهد تورم تجمیعی 
همه کاالهای مصرفی باالی ۱۰۰درصد 
اســت، دولت را تحت فشار بگذارند که 
با توجه به افزایش قیمت ها و نرخ تورم، 
دستمزد شــاغالن را افزایش دهد. اگر 
دستمزد شــاغالن باال برود، حق بیمه 
پرداختی به تامین اجتماعی هم افزایش 
می یابد و وضعیت ورودی های سازمان 
بهبود می یابد. آن زمان سازمان می تواند 
برای بهبود معیشــت بازنشستگان و 
مســتمری بگیران فکری بکنــد و در 
نتیجه، معیشت بازنشستگان نیز ترمیم 
می شود. به همین دلیل است که تاکید 
داریم باید مسائل را فرایندی ببینند و 
به تاثیرگذاری مولفه ها بر یکدیگر توجه 
کنند. اگر جز این باشد، راهکارها همگی 
مقطعی و غیراصولی است و نمی توان 

توقع بهبود اساسی داشت.

کاهش شدید سهم مواد پروتئینی در سفره خانوارها

کارگران:ماههاستگوشتنمیخوریم

خبر

نتایج یک پژوهش نشان می دهد که حداقل 
دستمزد ســاالنه کارگران در سال ۹۸ نسبت به 
متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری ۳۸درصد 

و یک خانوار روستایی ۶۹درصد بوده است.
به گزارش ایســنا تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران یکی از مهمترین چالش های حوزه روابط 
کار و دغدغه شورای عالی کار در ماه های پایانی هر 
سال اســت. حداقل مزد، میزان مزدی است که 
همه ساله توسط شورای عالی کار براساس ماده 
۴۱ قانون کار تعیین و ابالغ می شود و کارفرما به 
پرداخت کمتر از آن برای کار با حداکثر ســاعات 
کار قانونی مجاز نیســت. تصویب حداقل مزد در 
سایه سه جانبه گرایی باید به نحوی صورت گیرد 

که هزینه های زندگی خانوار کارگری برای تامین 
نیازهای ضروری را پوشش دهد. درآمد خانوار نیز به 
وجوه و ارزش ریالی کاالها و خدماتی گفته می شود 
که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده 
یا از طریق منابع دیگر نظیر حقوق بازنشستگی، 
درآمد حاصل از دارایی هــا و... به مجموع اعضای 

خانوار تعلق می گیرد.
مرکز آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت کار 
در گزارشی نسبت حداقل دستمزد کارگران به 
متوســط درآمد و هزینه خانوارهای کشور برای 
نقاط شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داده 
است. براساس این گزارش، متوسط هزینه ساالنه 
یک خانوار شهری با ۲۱درصد افزایش از ۴۰میلیون 

و ۲۷۲هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۸میلیون و 
۶۴۳هزار تومان در ســال ۱۳۹۸ رسیده است. 
در مقابل متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری با 
۲۴درصد افزایش از ۴۳میلیون و ۴۹۰هزار تومان 
در ســال ۱۳۹۷ به ۵۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان 
در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در بخش روستایی 
نیز متوسط درآمد ســاالنه یک خانوار با افزایش 
۲۷درصدی از ۲۳میلیــون و ۳۱۱هزار تومان در 
ســال ۱۳۹۷ به ۲۹میلیون و ۷۰۲هزار تومان در 
ســال ۱۳۹۸ رسیده اســت. به عبارتی می توان 
گفت سال گذشته هر خانوار شهری ۵۴میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان درآمد داشــته و ۴۸میلیون و 
۶۴۳هزار تومان هزینه کرده است. هزینه هر خانوار 

روستایی نیز سال گذشته ۲۶میلیون و ۵۹۶هزار 
تومان بوده در حالی کــه ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار 

تومان درآمد در سال به دست آورده است.
این گزارش حاکی از آن اســت کــه درآمد 
خانوارهای شــهری در سال گذشــته نسبت به 
سال قبل آن از رشــد ۲۴درصدی و هزینه ها از 
رشد ۲۰درصدی برخوردار بوده است. نکته قابل 
توجه اینکه در سال گذشته بیشترین سهم منابع 
درآمدی یک خانوار شهری با ۵۱درصد و خانوار 
روســتایی با ۳۶درصد از محل سایر درآمدهای 

خانوار بوده است.
در سال ۹۸ نسبت حداقل دستمزد ساالنه 
کارگران به متوسط درآمد ساالنه خانوارهای 

شــهری ۳۴درصــد و خانوارهای روســتایی 
۶۲درصد بوده در حالی که حداقل دســتمزد 
ساالنه کارگران نسبت به متوسط هزینه ساالنه 
یک خانوار شهری ۳۸درصد و خانوار روستایی 

۶۹درصد بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دستمزد سال گذشته کارگران بین 38 تا 69درصد هزینه های زندگی را پوشش می داد

مدیرعامل تامین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان خانه 
کارگران است، گفت: فراکســیون کارگری مجلس و تامین 
اجتماعی، دغدغه مشــترکی جهت خدمت رسانی به جامعه 

کارگری داشته و این امر زمینه ساز همکاری مشترک است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی تامین اجتماعی، مصطفی 

ساالری در جلسه  با اعضای هیات رئیسه فراکسیون کارگری 
مجلس، بر لزوم تبادل نظر مستمر تامین اجتماعی و تمامی 
نمایندگان مجلس به ویژه اعضا و هیات رئیســه فراکسیون 
کارگری تاکید کرد و گفت: تامیــن اجتماعی در کوتاه مدت 
مشکلی برای ایفای تعهدات و اســتمرار و تامین منابع برای 
خدمت نداشــته و ارزیابی ها حاکی از اولویت برخی تغییرات 
در تامین اجتماعی است. وی ادامه داد: بیمه حمایتی جهت 
گسترش پوشش تامین اجتماعی یک اقدام ارزنده است اما اگر 
با تامین منابع متناسب و دائمی همراه نباشد، سازمان شاهد 

جابه جایی منابع در بین اقشار تحت پوشش خواهد بود که شرعا 
و اخالقا صحیح نیست. ساالری افزود: در شرایط کنونی، پوشش 
بیمه ای که از منابع مردمی تامین می شود و پوشش حمایت 

دولت، نوعی تبعیض ایجاد می کند.
وی ادامه داد: در مشاغل سخت و زیان آور نیز اصل قانون و 
انگیزه اولیه تصویب و اجرای این قانون صحیح است اما نحوه 
تصویب قانون و رویه اجرا به گونه ای است که برخی اصناف و 
اقشاری که حقیقتا مستحق نیستند، از این مزایا برخوردار و 
سازمان شاهد نوعی تبعیض یا سواستفاده است. مدیرعامل 

تامین اجتماعی با اشــاره به بازنشســتگی برخی در سنین 
۴۰سالگی و کمتر براساس قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: 
در سراسر دنیا سن اشخاص )نه سنوات کار( مالک بازنشستگی 
است و با کار بیشتر، حقوق بازنشستگی نیز افزایش می یابد. 
ساالری، اصالح برخی قوانین و رویه های جاری تامین اجتماعی 
را خواستار شد و گفت: شماری از صندوق های بازنشستگی از 
بودجه دولت استفاده می کنند و دولت به سختی این هزینه را 
تامین می کند و اگر تامین اجتماعی نیز همانند دیگر صندوق ها 

باشد، دولت توان پرداخت حقوق را نخواهد داشت.

ساالری در دیدار با اعضای فراکسیون کارگری مجلس:

دولت، توان پرداخت مستمری های تامین اجتماعی را ندارد

مجلس باید با وضع قانون 
و نظارت بر اجرای قانون، 
مشکل را حل کند. تجربه 

نشان داده یارانه و بن، 
همیشه رانت و فساد و 

تبعیض به وجود می آورد، 
پس این روش ها نمی تواند 

جلوی فقر غذایی و 
بی کیفیت شدن مصرف را 

بگیرد

گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که 
در دهک سوم درآمدی، 
مصرف گوشت قرمز در 
سال 98 به نسبت سال 
9۵، بیش از 3۰درصد، 
برنج خارجی 8درصد، 

روغن نباتی 6درصد و قند و 
شکر ۴درصد کاهش یافته 

است
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