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کارگران ایران خودرو خراسان:
مخالف افزایش شیفت  های 

کاری هستیم

کارگران ســالن مونتاژ ایران خودرو خراسان از 
اعتراض صنفی روزهای گذشته خود خبر دادند. آنها 
به دلیل افزایش ساعت کاری هر شیفت و خستگی 
مفرط در اثر کار طوالنی، در روزهای گذشته برای 

ساعاتی کار در کارخانه را متوقف کرده اند.
به گزارش ایلنا، این کارگران با اشاره به بی توجهی 
کارفرما به خواسته های کارگران گفتند: کارفرما برای 
باال بردن تولید محصوالت کارخانه، برای کارگرانی 
که در مشاغل سخت و زیان آور هستند هر سه نوبت 

کاری، دو ساعت اضافه کاری تعریف کرده است.
به گفته ایــن کارگران معترض، شــاغالن در 
مشاغل ســخت و زیان آور به جای ۴۴ ساعت کار 
هفتگی باید ۳۶ ســاعت کار کننــد در حالی که 
کارگران سالن مونتاژ به جای ۶ ساعت کار روزانه ۸ 

ساعت کار می کنند.
آنها با بیان اینکه قانون گذار برای مشاغل سخت 
و زیان آور استثنائات و معافیت هایی در نظر گرفته و 
کارفرما نیز نمی تواند آنها را مجبور به اضافه کاری 
کند، گفتند: ما کارگران مشاغل سخت و زیان آور 

به جای ۳۰ روز مرخصی، ۳۵ روز مرخصی داریم.
کارگران این شــرکت خودروســازی واقع در 
شــهرک صنعتی بینالود با بیان اینکه در ماه های 
گذشته این شرکت برای افزایش تولید به کارگران 
فشــار مضاعف وارد کرده است، افزودند: کار ممتد 
می تواند خطرات وقوع حــوادث کار را در کارگاه ها 
افزایش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی 
کارگاه را کم کند. کارگران این شرکت خودروساز 
گفتند: حداقل انتظار این بود که در پی شیوع کرونا، 
کارفرما از زمــان ســاعات کاری کارگاه ها بکاهد. 
مدیران و سرپرستان داخلی نیز بدون الزامات قانونی 
حاضر به انجام چنین کاری نیستند. کارگران ایران 
خودروی خراسان اظهار داشتند: سرنوشت این واحد 
تولیدکننده خودرو به اندازه ای برایمان مهم است 
که نمی خواهیم هیچ لطمه ای به محل کارمان وارد 
شود. به همین دلیل کارفرما مجاب به رعایت حقوق 

کارگران است.
    

بخشی از مطالبات کارگران شهرداری 
»آبژدان اندیکا« پرداخت می شود

به دنبال اعتراضات مکرر کارگران شــهرداری 
»آبژدان اندیکا«، شورای تامین استان خوزستان 
با تامین منابع مالی ۶۵۰ میلیونی،  وعده پرداخت 
بخشی از معوقات مزدی کارگران را در روز های آینده 
داد. یکی منابع آگاه در گفت وگو با ایلنا با بیان این 
خبر گفت: زمان واریز مطالبات کارگران مشخص 
نیست اما به زودی و با اتمام کارهای اداری، بخشی 
از این مطالبات به حساب کارگران واریز خواهد شد. 
وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات مزدی کارگران 
شهرداری بیش از ۲۰ ماه و پرداخت حق بیمه نیز 
۸ماه به تاخیر افتاده بود، گفت: این موضوع باعث شد 
تا کارگران در ماه های گذشته برای مشخص شدن 
وضعیت مطالبات خــود چندین تجمع اعتراضی 

مقابل ساختمان شهرداری برگزار کنند.
    

مطالبات کارکنان آتش نشانی 
آبادان برآورده نشد

کارکنان آتش نشانی آبادان می گویند: حدود 
۱۵۰ آتش نشان هستیم که هر ماه حقوق و بیمه مان 
با تاخیر، آن هم ناقص پرداخت می شــود. در عین 
حال از دریافــت برخی از مزایای مــزدی همانند 
اضافــه کاری، تعطیل کاری و شــب کاری محروم 
هستیم. این آتش نشانان با بیان اینکه در راس این 
مطالبات، تامین معیشت آتش نشانان به طور شایسته 
و قانونی قرار دارد، در گفت وگــو با ایلنا می گویند: 
مراجعه به مسئوالن استانی، شهرستانی و مدیران 
شــهری تا امروز بدون نتیجه مانده و به ما پاسخگو 
نبوده اند. آتش نشانان آبادانی می گویند: با توجه به 
ســختی های کار و زحماتی که در همه عملیات ها 

متحمل می شویم، حق و حقوق ما ادا نمی شود. 
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»دســتمزد« مهم تریــن مطالبه و 
دغدغه کارگران است. معیشت کارگران 
شاغل و بازنشسته به مذاکرات مزدی در 
شورای عالی کار وابسته است و معموالً 
ابالغیه مــزدی برای یک ســال تمام 
الزم االجراســت، هرچند در قانون کار 
ممنوعیتی برای ترمیم مزد و مستمری 

در میانه سال وجود ندارد.
در ماده ۴۱ قانــون کار، دو مولفه با 
خاصیت تجمیع و همزمانی برای تعیین 
افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران 
مشخص شده است؛ اول نرخ تورم رسمی 
اعالمی بانــک مرکــزی و دوم کمینه 
هزینه هــای زندگی برای یــک خانوار 
متوسط. همزمانی این مولفه ها و خاصیت 
تجمیعی آنها به این معناست که دستمزد 
همزمان بایــد هر دو شــرط را برآورده 
کند: نرخ افزایش مزد باید بیشتر از نرخ 
تورم رسمی باشد به گونه ای که بتواند 
هزینه های حداقلــی زندگی را برآورده 
کند. با این همه تا پایان سال ۹۶ و قبل 
از آغاز مذاکرات جدی برای دســتمزد 
۹۷، شــرط دوم تعیین دستمزد یعنی 
حداقل هزینه های زندگی، به هیچ وجه 
در مذاکرات و گفت وگوهای رســمی و 

سه جانبه در نظر گرفته نمی شد.
در زمستان ۹۶، شــورای عالی کار 
مصوبه ای داشت که براساس آن، محاسبه 
نرخ سبد معیشت خانوار )ترجمان عملی 
و محاسباتی شرط دوم تعیین دستمزد( 
به صورت سه جانبه تبدیل به یک الزام 
شد و طبق آن تنها پس از محاسبه سبد 
معیشت برای یک خانوار متوسط است 
که مذاکرات دستمزد می تواند آغاز شود.

در همین راستا، کمیته تخصصی و 
سه  جانبه دســتمزد، ذیل شورای عالی 
کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران 
و کارفرمایان تشــکیل شد. این کمیته 
در سه سال اخیر در ماه های پایانی سال، 
محاسبات سبد معیشت خانوار متوسط 
را انجام داده و رقم نهایی آن را مشخص 
کرده است. نمایندگان دولت، کارگران 

و کارفرمایان، پای این عدد توافقی امضا 
گذاشته اند و آن را به عنوان »پایه قانونی« 
برای حداقل دستمزد سالیانه کارگران به 

رسمیت شناخته اند.
در بستر همین روال عرفی، بیست 
و پنجم آذرماه ۹۹، آغاز به کار رســمی 
کمیته دستمزد برای تعیین نرخ سبد 
معیشت ۱۴۰۰ در جلسه رسمی شورای 
عالی کار اعالم شــد. به این ترتیب، در 
هفته های آینده نمایندگان سه گروه از 
شــرکای اجتماعی، محاسبات رسمی 
سبد معیشت را آغاز خواهند کرد و قبل از 
کلید خوردن چانه زنی  های رسمی مزد 
۱۴۰۰، این نرخ نهایی و اعالم خواهد شد. 
اما سوال اینجاست که صرف محاسبه 
»سبد معیشــت خانوار متوسط« چه 
فایده ای در زمینه دستمزد و معیشت 
طبقه کارگر دارد؟ آیا این محاســبات 
منظم ســاالنه توانســته بهبودی در 

معیشت کارگران به وجود آورد؟
 تاثیر گفتمان

 سبد معیشت کارگران
ارزیابی عمل گرایانه این محاسبات 
نشان دهنده تاثیرگذاری صفر یا نزدیک 
به صفر آن در تعیین دســتمزد سالیانه 
است. برای اثبات این حقیقت، بهتر است 
مروری بر روند محاســبه سبد و تعیین 
دستمزد در سه سال اخیر داشته باشیم.

در ۲۲ فروردین ۹۷، حداقل دستمزد 
کارگران برای این سال )۹۷(، ۲۲درصد 
افزایش یافت و پایه مزد به یک میلیون 
و ۱۱۴هــزار تومان رســید، در نتیجه 
کارگران حداقل بگیر فاقد فرزند در سال 
۹۷، حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان 
دریافتی داشتند. این در حالی ست که 
سبد معیشت رسمی و مورد توافق هر 
سه گروه اجتماعی برای سال ۹۷ برابر 
با ۲ میلیون و ۶۴۵هزار تومان نرخ گذاری 
شــد. اگر خوش بینانه و بــا اغماض به 
دریافتی کارگران نــگاه کنیم و فرض 
بگیریم که کارگران بیمه شــده، همه 
مزایای مــزدی را می گیرند، می توانیم 
ادعا کنیم در سال ۹۷، دریافتی کارگران 
حداقل بگیر، حدود یک میلیون تومان 

از سبد معیشــت حداقلی کمتر بوده 
اســت. در ســال ۹۸، حداقل دستمزد 
۳۶.۵درصد افزایش یافت و پایه مزد به 
یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان رسید. در 
این ســال، دریافتی کارگر حداقل بگیر 
با احتســاب همه مزایای مزدی، حدود 
۲ میلیــون و ۱۰۰هزار تومــان بود در 
حالی که سبد معیشت رسمی مصوب 
کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، 
۳ میلیون و ۷۵۹هزار تومان نرخ گذاری 
شده بود. با این حســاب، در سال ۹۸ باز 
هم بــا رعایت اغمــاض و خوش بینی، 
دریافتی کارگران حداقل بگیر حدود یک 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان نسبت به سبد 
معیشت حداقلی و رسمی، عقب ماندگی 
داشته اســت. به ســال ۹۹ می رسیم. 
امسال حداقل دســتمزد کارگران بعد 
از مدت هــا چانه زنــی و گفت وگوهای 
کشــدار، ۲۶درصد افزایش یافت و پایه 
مزد به یک میلیــون و ۹۱۱هزار تومان 
رسید. با این حســاب، دریافتی کارگر 
حداقل بگیر با احتساب مزایای مزدی، 
۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومان است. این 
در حالی ســت که در بهمن ۹۸ و قبل از 
مذاکرات جدی دســتمزد ۹۹، کمیته 
دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت 
حداقلی را ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان 
نرخ گذاری کرد. بنابراین در ســال ۹۹، 
دریافتی کارگران حداقل بگیر، حدود ۲ 
میلیون و ۳۰۰هزار تومان از سبد معیشت 

حداقلی عقب تر است.
محاسبه نرخ تغییرات تفاضل این دو 
عدد )دریافتی کارگر در هر ســال و نرخ 
سبد معیشت رســمی( نشان می دهد 
که هرچه جلوتر آمده ایم فاصله دستمزد 
و سبد معاش بیشتر شــده یا به عبارت 
ساده تر، هر سال عقب افتادگی دستمزد 
از هزینه های بســیار حداقلی زندگی، 
بیشتر شــده اســت. در واقع، ما شاهد 
افزایش شــکاف هزینه- دستمزد در 
طول سه سال بوده ایم. این فاصله ابتدا 
یک میلیون تومان بوده، سال بعد، یک 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان شــده و سال 
بعدتر به ۲ میلیــون و ۳۰۰هزار تومان 

رسیده است. با این حساب، اگر همین 
روند بخواهد ادامه داشته باشد در سال 
۱۴۰۰، فاصله دریافتی کارگران و سبد 
معیشــت به بیش از ۳ میلیون تومان 
خواهد رسید. بنابراین باید پرسید فایده 
محاســبه ســاالنه و حتی ماهانه سبد 
معیشت چیست؟ اگر قرار باشد در تعیین 
دستمزد، نرخ توافقی و سه جانبه سبد، 
محلی از اعراب نداشته باشد، صرف اعالم 

این اعداد چه فایده ای دارد؟
 سبد معاش؛ ابزاری 
برای چانه زنی مزدی

»علی خدایــی« عضــو کارگری 
شورای عالی کار در این رابطه می گوید: 
تا قبل از مذاکرات مزدی ۹۷، دولتی ها 
از اســاس حق کارگران برای دریافت 
دســتمزد به اندازه هزینه های زندگی 
را به رسمیت نمی شــناختند و مبنای 
چانه زنی های مزدی، نرخ تورم رسمی 
بود. فایده نهادینه شدن گفتمان »سبد 
معیشــت« این اســت که دولتی ها و 
کارفرمایان مجبور به اعتراف شــده اند 
که حق کارگران، بســیار بیشتر از این 
حرف هاســت. در ضمن، در مذاکرات 
مزدی ۹۸ و ۹۹ نرخ توافقی ســبد، به 
عنوان یک ابزار برای چانه زنی توســط 

گروه کارگری مورد استفاده قرار گرفت. 
نمی گویم نتیجه مطلوب یا برابر با نرخ 
سبد حاصل شد اما به هرحال، محاسبات 
سبد، ابزار خوبی برای چانه زنی کارگران 

و نمایندگان آنها بوده و هست.
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراها نیز در این 
رابطه می گوید: صرف محاسبه عدد و رقم 
برای سبد معیشت، هیچ نفعی به حال 
طبقه کارگر ندارد. اگر قرار باشد هر سال 
ما محاسبه را انجام دهیم و دولتی ها هم 
پای آن را امضا بگذارند اما بعد بروند سراغ 
همان عدد و رقم های ناچیز و کمتر از نرخ 

تورم، محاسبات هیچ فایده ای ندارد.
به گفته او، ســبدی کــه به صورت 
رسمی و سه جانبه نرخ گذاری می شود، 
بسیار حداقلی اســت و فاصله زیادی با 

هزینه های واقعی زندگی دارد.
توفیقی تاکید می کند: ســال قبل 
قرار شد راهکارهای احصای هزینه های 
غیرخوراکی، مانند مســکن، آموزش و 
بهداشت به بحث گذاشته شود که این 
اتفاق نیفتاد و کماکان ســبد معیشت 
خانوار با مبنا قرار دادن سبد خوراکی ها و 
آشامیدنی ها و بسیار حداقلی و غیرواقعی 
محاسبه می شود، حال آنکه در دو سال 
اخیر با رشد ۵۰۰درصدی هزینه های 
مســکن و گرانی هزینه هــای آموزش 
)متعاقب مجازی سازی تحصیل( و باال 
رفتن هزینه های درمان و بهداشــت به 
دلیل هزینه های ســربار ناشی از کرونا، 
مبنا قرار دادن سبد خوراکی ها و تعیین 
سبد معاش براساس آن، خیلی جواب 
نمی دهد. در سبد رسمی، تنها خوراکی ها 
و آشامیدنی ها دقیق نرخ گذاری می شود 
و باقی اقــالم با نســبت گیری تعیین 
می شود. تعیین هزینه مسکن، آموزش 
و درمان، اهمیت بســیار دارد. در قانون 
اساســی، پرداخت »دســتمزدهای 
اجتماعی« وظیفــه حاکمیتی دولت 
اســت. دســتمزد اجتماعی به معنای 
فراهم سازی مسکن، درمان و آموزش 
همگانی و رایگان است. براساس اصول 
۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانــون اساســی، درمان 
رایگان، بیمه همگانی، آموزش رایگان 
و تامین مســکن با اولویــت کارگران و 
روستانشــینان، از وظایف حاکمیتی 
دولت است که متاســفانه در دهه های 
گذشته، هیچ کدام از دولت های تعدیلی 
بعــد از جنگ، به ایــن وظایف تمکین 
نکرده اند. در چنین شرایطی، وقتی دولت 
اراده ای برای پرداخت دســتمزدهای 
اجتماعی ندارد، بایــد هزینه حداقلی 
مولفه  هایــی مانند مســکن، درمان و 
آموزش، به دقت احصا و در محاســبات 
سبد، لحاظ شــود. به گفته توفیقی، در 
مذاکرات کمیته دستمزد برای تعیین 
ســبد ۱۴۰۰، این مولفه ها باید احصا و 
نرخ گذاری شود و عالوه بر این، افزایش 
نرخ  اقالم در سال جاری باید به دقت در 
نظر گرفته شود اما از همه اینها مهم تر، 
تعیین دســتمزد براســاس نرخ سبد 
محاسبه شده است که اگر قرار باشد باز 
هم در تعیین دستمزد، محاسبات سبد 
منظور نشــود، این محاسبات بالفایده 
خواهد بود. »عبــداهلل وطنخواه« فعال 

کارگری نیز در رابطه با محاسبات سبد 
معیشت به صورت سالیانه می گوید: سبد 
معیشت نیز مانند بسیاری از گفتمان های 
رایِج سال های اخیر، از »معنا« تهی شده 
است. بســیاری از گفتمان های خوب، 
دیگر معنایی ندارند و دچار تهی بودگی 
شده اند. مدت هاست که همه در مورد 
ســبد معیشــت صحبت می کنند؛ از 
نمایندگان مجلس که می خواهند خود 
را حامی کارگران نشان دهند گرفته تا 
دولتی ها و وزرای اقتصــادی اما کاربرد 
اصلی و اساسی گفتمان سبد که همان 
تعیین دستمزد بر این مبناست، نادیده 
گرفته می شود. با این حساب، اینکه هر 
سال بگویند سبد معیشت به این رقم یا 
آن رقم رسید، چه فایده ای برای کارگران 
دارد؟ محاسبه ســبد وقتی مفید فایده 
است که حداقل دستمزد کارگران شاغل 
و حداقل مستمری کارگران بازنشسته، 
حول و حوش رقم محاسبه شده تعیین 
شود؛ حاال ۱۰ یا ۲۰هزار تومان باالتر یا 
پایین تر. غیر از این باشد، محاسبه سبد 

تقریباً »آب در هاون کوبیدن« است!
وی بر این عقیده است که تا زمانی که 
کارگران تشکل مســتقل و قدرتمند 
و قــدرت چانه زنی و اعتراض نداشــته 
باشند، از اعداد و ارقام کاری برنمی آید. 
تا این پیش شرط ها فراهم نباشد، در بر 
همین پاشنه خواهد چرخید! مروری بر 
رویکردهای مزدی دولتی ها و کارفرمایان 
در سال های اخیر نشان می  دهد که آنها 
به اجبار و ناخواسته به محاسبات رسمی 
سبد معیشت تن می دهند و با اکراه بسیار 
پای آن را امضا می گذارند اما وقتی پای 
مذاکره جدی و نهایی دستمزد می رسد، 
چون »قدرت« و »توان چانه زنی« دارند، 
حتی اگر این تــوان چانه زنی منجر به 
»اقناع طرف مقابل« نشود، به زور حرف 
خود را به کرســی می نشــانند و مزد را 

مطابق خواسته خود تعیین می کنند.
در چنین شرایطی، سوال اینجاست 
که آیا باز هم محاســبه ســبد ۱۴۰۰، 
کاماًل بالفایده خواهد بود؟ آیا در ســال 
۱۴۰۰،  روند افزایش شکاف دستمزد- 
هزینه ها ادامه می یابد و فاصله دریافتی 
کارگران و ســبد حداقلی کــه فاصله 
بسیاری با واقعیات زندگی دارد، به بیش 

از ۳ میلیون تومان خواهد رسید؟

افزایش عمق شکاف دستمزد و هزینه های حداقلی زندگی

»سبد معاش« نیاز به تعریفی تازه دارد

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری 
جلســات این وزارتخانه با مجلــس خبر داد و 
تاکید کرد: کارشناســان کمیته فرعی شورای 
عالی کار که کمیته دســتمزد است به طور دائم 
با نمایندگان تشــکل های کارگری، کارفرمایی 
و حتی با صاحب نظران در نشســت و گفت وگو 

هستند تا تصمیم الزم برای مزد گرفته شود.
محمــد شــریعتمداری در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری ایلنا، درباره پیشــنهاد نمایندگان 
مجلس مبنی بر افزایــش ۴۰درصدی حقوق 
کارگران در بودجه ســال ۱۴۰۰ گفت: چنین 
چیزی نشــنیده ام. میزان تعیین دســتمزد، 

سازوکار خودش را دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان 
کرد: روال شورای عالی کار معموالً این است که 
کمیسیون های تخصصی با استفاده از مکانیزهای 
مذاکره خودشــان با کارفرمایان و نمایندگان 
کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی در تعیین 

دستمزد پیشنهاداتی را مطرح می کنند.
وی یادآور شد: معموالً در روزهای پایانی سال 
و هنگامی که قیمت خرید و فروش کاال و خدمات 
و سطح عمومی قیمت ها مشــخص شده اند و 
همچین مشخص شدن خط فقر و حداقل سبد 
معیشتی خانوار یک کارگر که با ضریب تکفیل 

۳/۳ مشخص تعیین می شــود، تصمیم گیری 
درباره مزد صورت می گیرد.

شــریعتمداری خاطرنشان کرد: 
جلســات کمیته فرعی دستمزد به 
طور مستمر سالیانه است و به هیچ 
وقت صبــر نمی کنیــم در روز آخر 

سال این جلسه را تشکیل دهیم. 
کارشناسان کمیته فرعی 
شــورای عالــی کار که 
کمیته دستمزد است به 

طور دائم با نمایندگان 
تشکل های کارگری، 

کارفرمایی و حتی با صاحب نظران در نشســت 
و گفت وگو هستند تا تصمیم الزم گرفته شود.
سه میلیون نفر در قالب مشاغل 

خانگی فعال هستند
وزیر کار همچنیــن با بیان 

اینکــه ســه میلیــون 

تولیدکننده محصوالت مشاغل خانگی داریم، 
گفت: شیوه نامه استقرار مسیر استانداردسازی 

مشاغل خانگی تدوین شده است.
شــریعتمداری اظهار داشــت: بیش از سه 
میلیون نفر، تولیدکننده محصوالت مشــاغل 
خانگی هســتند که قطعاً آمار حقیقی فعاالن 
مشاغل خانگی بسیار بیشــتر از این رقم است و 
افراد بسیاری به صورت غیررسمی در این حوزه 

فعالیت دارند.
وی دربــاره اثرات مثبت استانداردســازی 
مشاغل خانگی گفت: اگر فعاالن حوزه مشاغل 
خانگی اثــرات مثبــت استانداردســازی 
مشــاغل خانگی را ببینند قطعاً مشــوق 
دیگــران خواهند شــد و این امــر حتی 
 می تواند اشتغالزایی بیشــتری را هم به دنبال 

داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اطالعی از پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰درصدی مزد کارگران ندارم

خدایی: در مذاکرات مزدی، 
نرخ توافقی سبد به عنوان 
ابزار چانه زنی توسط گروه 

کارگری مورد استفاده 
قرار گرفت. نتیجه مطلوب 
یا برابر با نرخ سبد حاصل 
نشد اما محاسبات سبد، 

ابزار خوبی برای چانه زنی 
کارگران بوده و هست

طی سال های 97 تا 99، 
شاهد افزایش شکاف 

هزینه- دستمزد بوده ایم. 
این فاصله ابتدا یک میلیون 

تومان بوده، سال بعد، یک 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان 

شده و سال بعدتر به ۲ 
میلیون و ۳۰۰هزار تومان 

رسیده است
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