
t oseei r ani . i r
دسترنج4

 هفت میلیون سرپرست خانوار 
وام یک میلیونی گرفتند

بانک مرکزی اعالم کرد: در دو مرحله پرداخت 
تسهیالت به یارانه بگیران معیشتی، تاکنون بالغ 
بر ۶ میلیون و ۹۹۳هزار و ۳۸۰ سرپرســت خانوار 
از تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند. 
به گزارش بانک مرکزی، حســب اعالم مدیریت 
کل اعتبارات این بانک، براســاس مصوبات ستاد 
ملی مدیریت کرونا بالغ بر ۲۱میلیون و ۵۶۹هزار 
و ۱۵۵ نفــر تاکنون از تســهیالت یــک میلیون 
تومانی سیستم بانکی )طی پنج مرحله( بهره مند 
شده اند که مقرر شده اقساط تسهیالت پرداختی 
طی ۳۱ قســط از حســاب یارانه ای ایشان کسر 
شــود. همچنین در ادامه حمایت های ستاد ملی 
مدیریت کرونا و شــبکه بانکی از یارانه بگیران در 
هفته گذشته، تعداد ۴ میلیون و ۵۱۳هزار و ۷۳۹ 
نفر سرپرســت خانوار که یارانه معیشتی دریافت 
می کنند و فاقد درآمد ثابت هستند از سوی سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها شناسایی و به نظام بانکی 
معرفی شدند، از تســهیالت مجدد یک میلیون 
تومانی بهره مند شــدند. ضمن اینکه در مرحله 
جدید تا ساعت ۱۲ روز پنجشــنبه مورخ ۲۰ آذر 
ماه ۱۳۹۹ از تعداد ۲ میلیــون و ۴۸۱هزار و ۲۹۰ 
سرپرست خانوار یارانه بگیر معیشتی که از سوی 
سازمان هدفمندی به شبکه بانکی معرفی شده اند، 
تسهیالت مربوط به حســاب ۹۹.۹درصد از افراد 
یاد شده واریز شده است. امکان واریز تعداد ۱.۶۴۹ 
فقره تســهیالت به دالیلی ازجمله مســدودی 
حساب، فوت سرپرست خانوار و سایر خطاها میسر 
نشده است. بر این اســاس در دو مرحله پرداخت 
تسهیالت به یارانه بگیران معیشتی، تاکنون بالغ 
بر ۶ میلیون و ۹۹۳هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از 

تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.
    

منع قانونی برای افزایش مجدد 
حقوق کارگران وجود ندارد

عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس گفت: 
هیچ گونه مانع قانونی برای افزایش مجدد حقوق 
کارگران پیش از پایان سال جاری وجود ندارد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اصغر عنابستانی 
با اشاره به نابه ســامانی های موجود در دستمزد 
کارگران اظهار کرد: متأســفانه حقوق کارگران 
هیچ گونه تناســب منطقی با نرخ تورم ندارد، در 
صورتی که طبق قانون، حقوق و مزایای آنها باید 
متناسب با وضعیت تورم افزایش یابد. وی با اشاره به 
ضرورت تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق 
کارگران پیش از پایان ســال ۹۹ متذکر شد: باید 
سازوکارهایی فراهم شود تا نشست ویژه شورای 
عالی کار پیش از پایان ســال جاری برای افزایش 
مجدد حقوق کارگران تشکیل شود. عنابستانی 
همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مانع قانونی 
برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در 
ســال جاری وجود دارد، گفت: در هیچ جای ماده 
۴۱ قانون کار، بر افزایش حقوق کارگران، یک بار در 
سال تأکید نشده بلکه بر این موضوع تأکید شده که 
حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش 
یابد بنابراین هیچ منع قانونی برای افزایش مجدد 

حقوق کارگران وجود ندارد.
    

شاغالن در بخش های غیرتولیدی 
بیشتر کار می کنند

بررسی ها نشان می دهد که در سال های ۹۲ تا 
۹۸ میانگین ســاعت کار معمول هفتگی شاغالن 
در بخش های غیرتولیدی همواره بیشتر از بخش 
تولیدی بوده است. به گزارش ایسنا، گزارش مرکز 
آمــار و اطالعات راهبــردی وزارت کار از میانگین 
ساعات کار هفتگی شاغالن بخش های تولیدی و 
غیرتولیدی طی ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان 
می دهد که میانگین و میانه ساعت کاری معمول 
در هفته شــاغلین بخش های تولیدی نسبت به 
بخش های غیرتولیدی کمتر بوده اســت. بر این 
اساس، میانگین ساعت کاری در بخش غیرتولیدی 
به میزان سه ســاعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش 
تولیدی است. مقایسه میانه ســاعت کار معمول 
هفتگی در این دو بخش نیز نشان می دهد که میانه 
ساعت کاری در سال ۱۳۹۸ در بخش غیرتولیدی 
یک ساعت و ۱۲ دقیقه بیشــتر از بخش تولیدی 
بوده اســت. این در حالی است که طی سال ۱۳۹۲ 
میانه ســاعت کاری در هر دو بخش هیچ تفاوتی 

نداشته است. 
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

به نیمه دوم هر سال که می رسیم، 
بحث دستمزد و میزان افزایش آن داغ 
می شــود. گروه های مختلف، خود را 
مدعی حقوق کارگران معرفی می کنند 
و برای مزد و افزایش آن نظر می دهند، 
حال آنکه در قانون مادر و باالدســتی 
کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین 
»حداقل دستمزد کارگران« داریم. اگر 
به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی 
برای اعداد و ارقام بدون ســند و منبع 

باقی نمی ماند.
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، 
کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل 
مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ 
اول، نــرخ تورم رســمی اعالمی بانک 
مرکزی یا مرکز آمار ایران و دوم، ســبد 
حداقلی هزینه هــای زندگی برای یک 

خانوار متوسط.
بند اول، ســاده تر از بند دوم است و 
نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه 
چندانی ندارد. با این همه این بند به رغم 
سادگی و وضوح بســیار، در مذاکرات 
مزدی ۹۹ نادیده گرفته شــد. با وجود 
تورم رسمی ۴۲درصدی، مزد کارگران 
بعد از ساعت ها و روزها مذاکره طوالنی 
و پرچالش، ۲۶درصد افزایش یافت. در 
بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی 
مزد، سبد معاش خانوار )ترجمان عملی 
همان بند دوم( در جلســات سه جانبه 
کمیته دســتمزِد ذیل شورایعالی کار، 
محاسبه و ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان 

نرخ گذاری شد اما وقتی پای مذاکرات 
جدی دســتمزد و توافق بر ســر اعداد 
و ارقام رسید، ســبد و نرخ توافق شده 
بر ســر آن، کنار گذاشته شد. مقاومت 
دولتی ها و کارفرمایان منجر به این شد 
که نمایندگان کارگری شــورا، مصوبه 
مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این 
باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است 

و باید ابطال شود.
حاال که هشــت ماه از سال جدید 
گذشته، تورم بی سابقه و افسارگسیخته، 
ســبد معاش ۴ میلیــون و ۹۴۰هزار 
تومانــی را به شــدت متــورم و گران 
کرده است. در سال ۹۹، حتی با اتکا به 
داده های رسمی و حداقلی تورم می توان 
دریافت که گرانی ها رکورد زده اســت. 
در چنین شــرایطی، به گفته »فرامرز 
توفیقی« رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شــوراها که محاسبات مستقل 
ســبد معاش را انجام می دهد، کمینه 
هزینه های زندگی به نزدیک ۱۰میلیون 

تومان رسیده است.
محاسبات وی نشان می دهد که نرخ 
ســبد معاش حداقلی با در نظر گرفتن 
سهم مســکن و بهداشــت، ۹ میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان اســت و اگر ســهم 
بهداشت و مسکن را حذف کنیم، بازهم 

نرخ سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است.
گرانی ۶۶.۱۲درصدی خوراکی ها 

در هشت ماه
توفیقی محاسبات خود را با استناد 
به داده های رسمی و مورد قبول شرکای 
دولتی دستمزد انجام داده است. مبنای 

کار، محاسبه اولیه ســبد خوراکی ها و 
آشامیدنی ها به عنوان پایه سبد، براساس 
داده های انستیتو پاســتور و مرکز آمار 
ایران است. داده های این دو مرکز، میزان 
مصرف خوراکی ها و آشــامیدنی های 
روزانه برای یک نفر و هزینه آنها را نشان 
می دهد. از آنجا که انــدازه یک خانوار 
متوسط همچنان ۳.۳ نفر است، هزینه 
روزانه خوراکی ها و آشــامیدنی های 
خانوار متوسط از ضرب قیمت خوراکی 
یک فرد )۲۵۶هزار و ۵۵۵ریال( در تعداد 
افراد خانواده )۳.۳نفر( به دست می آید 
که برابر ۸۴۶هزار و ۶۳۱ ریال می شود. 
این عدد با ضرب شدن در ۳۰ روز، هزینه 
خوراکی یک خانوار متوسط را به دست 
می دهد که برابر ۲۵میلیون و ۳۹۸هزار 

و ۹۴۵ ریال می شود.
در واقــع هزینــه خوراکی هــا و 
آشامیدنی های یک خانوار متوسط ۳.۳ 
نفره در هر ماه، ۲ میلیــون و ۵۳۹ هزار 
تومان اســت. اگر در نظر داشته باشیم 
که حداقل دســتمزد ۹۹ با همه مزایا و 
الحاقات آن، کمتــر از ۳ میلیون تومان 
است، دشــواری کار خودش را نشان 
خواهد داد. به عبارت ســاده تر، تقریباً 
همه دستمزد کارگران حداقل بگیر پای 
تامین خوراکی های خانواده می رود و 
دیگر چیزی برای مسکن، حمل و نقل، 

آموزش و بهداشت نمی ماند.
تفاوت این ســبد خوراکی با سبد 
خوراکی های محاسبه شده در کمیته 
دســتمزد در بهمن ۹۸، نشان دهنده 
گرانی خوراکی ها در یک بازه چند ماهه 

اســت )۱۰میلیون و ۱۰۹هزار و ۵۱۴ 
ریال(. در واقع در هشــت ماه گذشته، 
خوراکی ها بیش از یک میلیون تومان 
گران شده اســت و این افزایش برابر با 

۶۶.۱۲درصد رشد قیمت است.
 رسیدن سبد معاش 

به ۹ میلیون و ۸۰۰هزار تومان
توفیقی با مبنــا قرار دادن ســبد 
خوراکی ها و آشامیدنی ها، سبد معاش 
خانوار متوسط را محاسبه کرده است. 
وی می گوید: با توجــه به جداول مرکز 
ملی آمار در خصوص متوســط هزینه 
خوراکی ها براســاس جداول درآمدی 
مطابق با استانداردها باید کل این هزینه 
را در سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها از 
سبد خانوار که برابر ۳۰.۹۵درصد است، 
تقســیم کرده و ضربدر ۱۰۰ کنیم که 
نتیجه این محاسبات، عدد ۸۲ میلیون 

و ۶۴هزار و ۴۴۲ ریال را نشان می دهد.
پس هزینه ســبد حداقلی بدون در 
نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ 

میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است، یعنی 
کمترین هزینه زندگــی بدون لحاظ 
کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن 
برای یک خانوار متوسط ۳.۳ عضوی، 
حداقل ۸ میلیــون و ۲۰۶هزار تومان 

است.
توفیقی اضافه می کند: این سبد با در 
نظر گرفتن سهم بهداشت، ۸۸ میلیون 
و ۵۶۴هزار و ۴۴۲ریال می شــود. این 
رقم بســیار حداقلی و با در نظر گرفتن 
قیمت های رسمی محاسبه شده است. 
در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به 
دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه هایی 
چون مســکن، درمان، حمــل و نقل،  
وســایل و لوازم خانگی مقرر شده بود 
جلساتی برای تعیین درصد مولفه ها و 
راه های احصا این اعداد برگزار شود که 
تاکنون هیچ جلسه ای برگزار نشده است. 
لذا بدون دخالت افزایش های چندین 
برابری )همچون مســکن با افزایشی 
۲۰۰درصدی( سبد خانوار با این فرمول 
بسیار پایین تر از ســبد واقعی است و با 
دخالت سهم مسکن در کالن شهرها و 
شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد 
تا مرز ۹۸میلیون ریال در ماه می رسد. 
یعنی اگر سهم مسکن را عالوه بر سهم 
بهداشــت در نظر بگیریم، رقم سبد به 

۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد.
اما همین سبد حداقلی ۸ میلیون و 
۲۰۶هزار تومانی نیز با سبد بهمن ماه 
۹۸ )۴میلون و ۹۴۰هزار تومانی( فاصله 
بسیاری برابر با ۳۲میلیون و ۶۶۴هزار و 
۴۴۲ ریال دارد که نشان می دهد حداقل 
دستمزد مصوب امسال فقط ۳۱درصد 

هزینه های زندگی را پوشش می دهد.
در واقع در عرض تقریباً هشت ماه، 
هزینه های زندگی بــرای یک خانوار 
متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶هزار 
تومان افزایش یافته کــه این افزایش، 
معادل ۶۶.۱۲درصد اســت. افزایش 
بیش از ۶۶درصدی هزینه های زندگی، 
افول شــدید قدرت خرید دســتمزد 
را به دنبال داشــته اســت. اگر سبد ۸ 
میلیون و ۲۰۶هزار تومانی را مبنا قرار 
دهیم، دستمزد زیر ۳ میلیون تومانی 
کارگران حداقل بگیر فقط یک ســوم 
هزینه های زندگی ماهانه را پوشــش 
می دهد. سوال اینجاست که کارگران دو 
سوم هزینه های باقیمانده را چگونه و از 

چه راهی باید تامین کنند؟
توفیقــی در پایان با تشــریح این 
مساله که سبد ۹ میلیون و ۸۰۰هزار 
تومانی هنوز »جامع« نیســت و همه 
هزینه ها را پوشــش نمی دهد، اضافه 

می کنــد: با توجــه به الزام داشــتن 
سیســتم هوشــمند جهت برقرای 
ارتباطات تحصیلــی )دانش آموزی و 
دانشجویی( و رشد خیره کننده قیمت 
این کاالها، افزایــش رویکرد تعمیر 
وسایل خانگی به دلیل جهش بسیار 
زیاد قیمت لوازم خانگــی و افزایش 
خیره کننده قیمت تعمیر وســایل، 
اگر بخواهیم رویکــردی جامع تر در 
خصوص هزینه کرد خانوار داشــته 
باشیم این عدد تا ۱۲درصد نیز قابلیت 
افزایش دارد اما به دلیل تنوع برندها، 
مصارف خانگی متعدد و سیستم های 
هوشمند بســیار متفاوت، نیاز به یک 
بانک اطالعاتی همه گیــر داریم که 
متاســفانه عزمی بــرای ورود به این 
حوزه در وزارتخانه های مربوطه دیده 
نمی شــود. کمااینکه پروژه بررسی 
»دستمزد متناسب با منطقه و حرف« 
در کمیته دستمزد سال قبل تعریف و 
تصویب شــد و متولی آن نیز موسسه 
کار و تامین اجتماعی اعالم شــد ولی 
تاکنون هیچ اقدامــی صورت نگرفته 
اســت و یقیناً این موضــوع فقط به 
عنوان اهرم فشــاری برای سرکوب 
مزدی و عدم افزایــش عادالنه مزد، 
مستمسک دو ضلع کارفرمایی و تیم 
اقتصادی دولت در پایان ســال قرار 

خواهد گرفت.
با این حساب، کارگران برای تامین 
همه هزینه های زندگــی به خصوص 
در کالنشــهرهایی مانند تهــران که 
هزینه مســکن و حمل و نقل باالست، 
به ۱۰میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز 
دارند. چنین عددی با دســتمزد فعلی 
کارگــران فاصله بســیار دارد و الجرم 
اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد که بعضاً 
توسط نمایندگان مجلس یا دولتی ها 
برای درصد افزایش مزد در سال آینده 
اعالم می شــود، نمی تواند این شکاف 

عمیق را پُر کند.

دستمزد ۹۹ در برابر گرانی ها سر تعظیم فرود آورد

افزایش حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در هزینه های زندگی

خبر

مدیرکل جمعیت و نیروی کار مرکز آمار با بیان 
اینکه بازار کار در ایران به شــرایط فصلی وابسته 
است، گفت: در تابستان امسال از ۶۲ میلیون نفر 
جمعیت ســن کار در ایران ۴۱.۸درصد در بازار 

کار فعال بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون 
چهارشنبه شــب در یک گفت وگوی تلویزیونی 
افزود: در فصل تابستان امسال تنها ۴۱.۸درصد 
جمعیت ســن کار در کشــور در بازار کار خود را 
عرضه کردند و عده ای نیز بــه دالیلی خود را وارد 
بازار نکردند. مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار 
مرکز آمار ایران یادآور شد: این در حالی است که در 
نرم جهانی باید ۶۰درصد جمعیت سن کار در بازار 

کار فعال شوند. وی با بیان اینکه در تابستان سال 
جاری در مجموع ۲۳میلیون و ۵۴۲هزار در کشور 
ما شــاغل بودند، افزود: از این تعداد ۱۴میلیون و 
۲۹۸هزار نفــر در هفته بیش از ۴۴ ســاعت کار 
کردند و ۳۴درصد نیز از این افراد کمتر از ۴۴ ساعت 

مشغول کار در بازار بودند.
مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار 
ایران با بیان اینکه نرخ بیکاری یک شاخص کالن 
اقتصادی در کشورها محسوب می شود، گفت: در 
مقایسه با تابستان سال گذشته در فصل تابستان 
امسال شاغلین بازار یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر 
کمتر بودند. محزونی با بیــان اینکه نرخ بیکاری 
در تابســتان امســال ۹.۵درصد بود، گفت: این 

در حالی است که عدد متوســط نرخ بیکاری در 
بسیاری از کشورهای جهان بین ۶ تا ۷ درصد است 

و ۹.۵درصد عدد کمی نیست.
 ۷۰درصد بنگاه ها در ایران 
کمتر از ۵ نفر شاغل دارند

یک کارشــناس امور اقتصادی نیــز در این 
گفت وگوی تلویزیونی با تحلیل شاخص های بازار 
کار ایران در تابستان امسال اظهار داشت: ۷۰درصد 
بنگاه های تجاری در ایران کمتر از ۵ نفر شــاغل 
دارند و تحریم ها و شرایط اقتصادی و کرونا امسال 

را به شدت آسیب پذیر کرده است.
فاطمه عزیزخانی افزود: بررســی ها نشــان 
می دهد که ۶۰درصد شاغلین در ایران غیررسمی 

هستند و در استان های مرزی و محروم این رقم به 
۷۰درصد می رسد.

وی با بیان اینکه ۳۷درصد شاغلین در کشور 
ما به وجود آورنده شغل خود هستند، یادآور شد: 
این رقم در استان های مرزی و نقاط محروم کشور 
بیش از ۵۰درصد است. این کارشناس اقتصادی 

تصریح کرد: وضعیت بازار کار در ایران خوب نیست 
و وظیفه مراکز علمی و پژوهشی است نسبت به 
این شرایط حساسیت بیشــتری نشان دهند تا 
تصمیم گیرندگان در خصوص جمعیت غیرفعال 
پنهان و کاهش نرخ بیکاری در کشــور تصمیم 

مناسبی بگیرند.

مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار:

تابستان امسال فقط ۴۱.۸درصد جمعیت کار کشور، شاغل بود

یک فعال کارگری با بیان اینکه منعی برای افزایش حقوق 
کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای 
عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه های 

امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.

علــی حیــدری در گفت وگو بــا خبرگزاری 
ایسنا اظهار کرد: دســتمزد پس از امنیت 

شــغلی مهمترین دغدغه کارگران به 
شــمار می رود که در تامین معاش و 

حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار اســت. با 
توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده 
تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش 
حداقل دستمزد نتوانســته نیازهای معیشتی آنها را 
برطرف کند، الزم است دستمزد کارگران بیش از یک 

نوبت در سال بررسی و تعیین شود.
وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دو 
بار در ســال حقوق کارگران وجود ندارد 

و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دســتور کار 
دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی 
و متناسب با شــرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران 

ترمیم شود.
وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران 
را به نحوی تصویب کند که با واقعیت های امروز جامعه همخوانی 
داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی 

کارگران را پوشش دهد.

یک کارشناس روابط کار:

دستمزد، مهمترین دغدغه کارگران پس از امنیت شغلی است

در عرض هشت ماه، 
هزینه های زندگی یک 
خانوار متوسط، حداقل 

۳ میلیون و ۲۲۶هزار 
تومان افزایش یافته است. 

افزایش بیش از ۶۶درصدی 
هزینه های زندگی، افول 

شدید قدرت خرید 
دستمزد را به دنبال داشته 

است

هزینه سبد حداقلی 
بدون در نظر گرفتن سهم 

بهداشت و مسکن، ۸ 
میلیون و ۲۰۶هزار تومان 

است، یعنی کمترین هزینه 
زندگی بدون لحاظ کردن 

سهم افزوده بهداشت و 
مسکن برای یک خانوار 

متوسط ۳.۳ عضوی
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