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اخبار کارگری

احیای حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی 
با نامه رئیس مجلس که البته نیاز به ابالغ 
دولت دارد، بحث دستمزد کارگران و 
دریافتی ماهانه آنها را دوباره داغ کرد به 
این معنا که با وجود گذشت چهار ماه از 
سال جدید، قدرت خرید دستمزدی 
که در ابتدای سال ۵۷.۴درصد افزایش 

یافت، چقدر پابرجا مانده است؟
مناقشــه بر ســر ۱۰۰هزار تومان 
حق مســکن در حالی صورت گرفته 
که آمارهای رســمی منتشره، از رشد 
۵۰درصــدی اجاره هــا در دو ماهه 
نخست ســال ۱۴۰۱ خبر می دهند. 
براساس گزارش منتشرشده از سوی 
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی که داده های آن از سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور 
استخراج شده، متوســط اجاره بهای 
یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 
در اردیبهشت امســال به ۱۲۶هزار و 
۹۰۰ تومان رســیده که در مقایسه با 
رقم ۸۴هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال 
۱۴۰۰ رشــد نزدیک به ۵۰درصدی 
داشته اســت. طبق گزارش وزارت راه 
و شهرسازی، این رقم در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۶۲هزار و ۹۰۰ تومان، ســال 
۱۳۹۸ معادل ۴۷هزار و ۵۰۰ تومان، 
ســال ۱۳۹۷ معادل ۳۶هزار و ۴۵۰ 
تومان، ســال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و 
۲۱۰، ســال ۱۳۹۵ معادل ۲۳هزار و 

۴۲۰ تومان، سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲هزار 
و ۹۰۰ تومــان، ســال ۱۳۹۳ معادل 
۲۰هزار و ۸۶۰ تومان، ســال ۱۳۹۲ 
معادل ۱۸هزار و ۵۹۰ تومان، ســال 
۱۳۹۱ معادل ۱۵هــزار و ۴۷۰ تومان 
و ســال ۱۳۹۰ معادل ۱۲هزار و ۹۵۰ 

تومان بوده است.
براساس همین آمارهای رسمی، 
میانگین اجاره بهای هر مترمربع واحد 
مسکونی در تهران به ۱۲۶هزار و ۹۰۰ 
تومان رسیده اســت. این مقدار به این 
معنی است که اگر خانوار بخواهد یک 
واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره 
کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷هزار 
تومان اجاره بدهد؛ رقمی که در ســال 
۱۴۰۰ حدود ۶ میلیــون و ۳۶۰هزار 
تومان، در سال ۹۹ حدود پنج میلیون و 
۸۹هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود 

۴.۶میلیون تومان بوده است.
جبر هزینه های سنگین مسکن، 
وقتی تورم کاالهای اساسی پولی برای 
پرداخت اجاره خانه باقی نمی گذارد، 

چگونــه قرار اســت با حق مســکن 
۶۵۰هزار تومانی التیــام یابد. راهکار 
کوتاه مدت البته مدیریت هزینه های 
زندگی مردم حداقل در حیطه کاالهای 
اساسی ست. اگر تورم خوراکی ها، دارو و 
سایر ضروریات با سرعت چند ماه اخیر 
ادامه داشته باشد، تامین سرپناه حتی 
سرپناه نامناسب، کوچک یا اشتراکی 
نیز برای خانواده های کارگری میسر 

نخواهد بود.

تالش گروه کارگری
 برای محاسبه سبد معیشت

»آیت اســدی«، عضــو کارگری 
شورای عالی کار با تاکید بر اینکه بعد 
از نامه رئیس مجلس باید حق مسکن 
۶۵۰هزار تومانی برای تمام کارگران 
شاغل مشــمول قانون کار احیا شده 
و مابه التفــاوت آن از ابتدای ســال به 
کارگران پرداخت شود، می گوید: مزد 
کارگران یک بسته شامل پایه مزد، حق 
مسکن، سنوات و... است بنابراین دولت 
اجازه تغییر مصوبات مــزدی را ندارد. 
انتظار داریم بعد از نامه رئیس مجلس، 
دولت عین مصوبه شــورای عالی کار 
برای حق مسکن کارگران را ابالغ کند. 
براساس تصویب شورای عالی کار، حق 
مسکن ۶۵۰هزار تومانی از ابتدای سال 

یعنی از فروردین باید اجرا شود.
اسدی معتقد است این اعداد و ارقام 
در شرایط فعلی نمی تواند پاسخگوی 
گرانی های سرســام آور باشد؛ نه حق 

مسکن به کار تامین هزینه های مسکن 
خانوار می آید و نه با دستمزد می توان 
الزامات یک زندگی حداقلی را فراهم 
کرد. او می گوید: »گرانی های چند ماه 
اخیر نرخ سبد معیشت را به میزان قابل 
توجهی افزایش داده اســت. محاسبه 
دقیقی هنوز صورت نگرفته اما در جلسه 
آتی شــورای عالی کار قرار است گروه 
کارگری درخواســت بازنگری مزد را 
مطرح کنند. اول باید مشــخص شود 
دستمزد در حال حاضر چقدر از سبد 
معیشت را پوشــش می دهد و سپس 
باید به سراغ درخواســت بازنگری در 
دستمزد یا جبران کاهش قدرت خرید 

رفت«.
بازنگری در دســتمزد با توجه به 
افزایــش هزینه های زندگــی اتفاق 
عجیبی  نیســت. قانون کار ایران هم 
این اختیار را به شورای عالی کار داده، 
ضمن اینکه همین امسال در فرانسه، 
مزد کارگران دو بار در میانه سال افزایش 
یافت، نقدی و غیرنقدی، یک بار ســر 
افزایش نرخ سوخت و بار دیگر به دلیل 
افزایش نرخ تورم. آیــا در ایران چنین 
اتفاقی خواهد افتاد؟ اسدی می گوید: در 
کنار بازنگری در مزد، کنترل قیمت ها 
و تامیــن کاالهای اساســی با قیمت 
مناسب، یک ضرورت است. تا قیمت ها 
کنترل نشــود، ترمیم مــزد منجر به 
فایده نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اشــتباه بود و ما همــان زمان تنظیم 
الیحــه بودجه، بارها گفتیــم که این 

سیاست تورم زا خواهد بود و کارگران را 
از حداقل های معیشتی محروم خواهد 
کرد. اکنون گویا دولت اشتباه خود را 
پذیرفته و تمام امیدمان به اقدام دولت 
برای بازگرداندن نــرخ ارز واردات به 
۴۲۰۰ تومان است. امیدواریم مجلس 
با درک فوریت این الیحــه به آن رای 

مثبت بدهد.
محاسبات مستقل کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
نشان می دهد تا آخر اردیبهشت ماه، 
هزینه سبد خوراکی ها و آشامیدنی های 
خانوار با احتساب آزادسازی ها و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، به انــدازه حداقل 
حقوق کارگران شــاغل رسیده است؛ 
یعنی یک خانواده متوســط ۳.۳ نفره 
تا پایان اردیبهشــت، تقریباً باید همه 
حقوق ماهانه خود را بدهند تا بتوانند 
نیازهای خوراکی و آشامیدنی خانوار 

را تامین کنند.
این تعادل نامــوزون نگران کننده 
است چون یک خانواده کارگری بجز 
غذا، نیازمندی های واجب دیگری هم 
مثل آموزش، درمــان و حمل و نقل و 
البته مســکن دارد. با تورم سرسام آور 
مســکن در ماه های اخیر و آمارهایی 
که نشــان می دهد نرخ مستاجران در 
کشور به خصوص در شهرهای بزرگ 
به باالترین میزان رسیده، احیای حق 
مسکن ۶۵۰هزار تومانی چقدر می تواند 
موثر باشد و اساساً چطور می توان سقوط 
قدرت خرید کارگران را متوقف کرد؟ 
اگر صعود شاخص های تورمی همان 
طور که در بهار و ماه اول تابستان امسال 
شاهد بودیم باز هم تداوم داشته باشد، 
معیشــت کارگران در ماه های پایانی 

سال چه وضعیتی خواهد داشت؟

آیا قیمت ها کاهش می یابد؟
بیســت و یکم تیر ماه، وزیر اقتصاد 
دولت ســیزدهم با بیان اینکه الیحه 

دوفوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ 
ارز محاســباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ 
تومان به مجلس ارائه شــده، گفت: با 
توجه به تأثیر این موضــوع بر قیمت 
تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس 

با فوریت این الیحه موافقت کند.
براســاس ایــن الیحه، نــرخ ارز 
محاســباتی گمرک از نرخ ETS به 
۴۲۰۰ تومــان تغییــر خواهد کرد و 
بنابراین می توان امیــدوار بود که با 
تصویب و اجرای این الیحه، کاالهایی 
که وارداتی هســتند یا بــرای تامین 
مواد اولیه آنها نیاز به واردات است، تا 
حدودی ارزان شوند و هزینه تمام شده 
واحدهای تولیدی کاهش یابد و این 
کاهش با یک تاخیر به مصرف کننده 

نیز منتقل شود.
وزیر اقتصاد در ارتباط با این الیحه و 
ضرورت آن توضیح داده است: اهمیت 
این مســأله از این جهت است که نرخ 
محاسباتی ارز در گمرک تأثیر باالیی 
در هزینه تمام شده تولید دارد و برای 
آنکه قیمت ها در سال ۱۴۰۱ بیش از 
این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به 
بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ 

سال گذشته گرفته است.

فقر غذایی چندان دور از انتظار 
نیست

اسدی به عنوان نماینده کارگران 
در شــورای عالی کار می گوید: انتظار 
داریم با تصویب این الیحه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در یک بخش هایی ابقا شــود 
وگرنه اگر جلوی صعــود تورم گرفته 
نشود، ماه های پایانی همین امسال به 
مشکالت جدی برخواهیم خورد. قیچی 
شدن حداکثری سفره های کارگران، 
فقر غذایی و محرومیت ها دور از انتظار 

نخواهد بود.
تخمین هــای اقتصادی نشــان 
می دهد که اگــر این الیحه دوفوریتی 
تصویــب و اجــرا نشــود، صعــود 
شاخص های تورمی در ماه های آینده 
ادامه دار خواهد شــد. با این حساب، 
تورم خوراکی ها که در خرداد نزدیک 
۹۰درصد بــوده، در ماه های آینده به 
۱۰۰ یــا ۱۲۰درصد خواهد رســید. 
تورم نقطه به نقطه نیز افزایش جدی 
خواهد داشت و به نرخ های باالی ۵۰ 
یا حتی ۶۰درصد خواهد رســید. در 
چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید 
آستین ها را باال بزنند و با تصویب الیحه 
دوفوریتی دولت، بــرای کنترل تورم 
»مسیری تازه« باز کنند. با تصویب این 
الیحه، نرخ ارز گمرکی برای واردات به 
۴۲۰۰ تومان بازمی گردد اما آیا در بازار 
امروز، قیمت ها عقب نشینی می کنند و 

به قبل از اردیبهشت برمی گردند؟

تالش دولت برای بازگرداندن آب رفته به جوی

مناقشه 100هزار تومانی در بحبوحه اجاره های میلیونی
سازمان تأمین  اجتماعی:

افزایش حقوق مستمری  بگیران 
در دستور کار دولت است

ســازمان تأمین  اجتماعی با انتشار اطالعیه ای 
در زمینه تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر 
سطوح و متوســط بگیران صندوق این سازمان، از 
نظر مساعد دولت درباره افزایش حقوق این دسته 

بازنشستگان خبر داد.
به گزارش توســعه ایرانی، در این اطالعیه آمده 
است: با نظر مساعد دولت، پیشــنهاد این سازمان 
درباره سایر سطوح مستمری بگیران سازمان تامین 
اجتماعی، در دستور کار دولت قرار گرفته و به زودی 
اعالم می شــود. پیش از این دولــت برخالف نظر 
سازمان تامین اجتماعی و هیأت امنا و هیأت مدیره 
این ســازمان که افزایش ۳۸درصدی را براســاس 
مصوبه شــورای عالی کار پیشــنهاد داده بودند، 
مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق ســایر سطوح 

مستمری بگیران را ابالغ کرده بود.
    

کارکنان مخابرات یزد و اصفهان:
مزایای مزدی کارگران 

پرداخت نمی شود
کارکنان مخابرات یزد و اصفهان از عدم پرداخت 
مزایای مزدی انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، کارکنان 
مخابــرات یزد بــا مراجعه به ســاختمان مرکزی 
مخابرات این استان، خواســتار صدور احکام سال 

جدید با در نظر گرفتن تمام مزایای مزدی شدند.
این نیروها می گویند: مطالبات معوقه ما شامل 
حق جذب و پاداش بهره وری باید پرداخت شــود، 
ضمن اینکه چهار ماه از سال جدید گذشته اما هنوز 

احکام حقوقی جدید صادر نشده است.

همچنین یکی از کارکنــان مخابرات اصفهان 
می گوید: شــرکت مخابــرات ایــران درآمدزایی 
گسترده ای دارد اما نیروهای مختلف آن مطالبات 
پرداخت نشــده دارند. رســمی ها از عدم پرداخت 
افزایش حقوق و مزایای مزدی در سال جدید انتقاد 
دارند، شرکتی ها نیز مشکالت زیادی دارند و حتی 
کارگزاران مخابرات روستایی از دستمزد و مزایای 

مزدی خود رضایت ندارند.
کارکنان مخابرات خواستار صدور سریع حکم 
حقوقی ســال جدید با در نظر گرفتن تمام مزایا و 

افزایشات قانونی هستند.
    

نماینده کارگران در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار:

صحبت از زندگی شایسته با تورم 
90 درصدی مواد غذایی، بی معناست

نماینده کارگران در کمیته دســتمزد شورای 
عالی کار با اشاره به اینکه با نامه رئیس مجلس حق 
مسکن ۶۵۰هزار تومان می شود، گفت: منتظر ابالغ 

مصوبه از سوی دولت هستیم.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
با اشاره به اینکه خود دولت بهتر از همه می داند که در 
شرایط اقتصادی فعلی، این اعداد و ارقام به هیچ وجه 
جبران فاصله زیاد سبد معیشــت و دستمزد، چه 
مســتمری بازنشســتگان و چه حقوق شاغالن را 
نمی دهد، گفت: در حالی که تورم ۹۰درصدی سبد 
غذایی را داریــم چطور یک بازنشســته با افزایش 
۱۰درصدی می تواند زندگی کند. وقتی اجاره خانه 
در شهرستان های کوچک ماهی بیش از ۲میلیون 
تومان است، چطور از حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی، 
۱۰۰هزار تومان کســر می کنند و می گویند حق 
مسکن کارگران در این شــرایط تورمی باید فقط 

۵۵۰هزار تومان باشد؟

وی با تأکید بر اینکه هیچ کدام از این اعداد و ارقام 
پاسخگوی مشکالت معیشتی نیست، ادامه داد: در 
بحث حق مسکن دولت صرفا باید مصوبه را تصویب 
می کرد و کسر ۱۰۰هزار تومان خالف قانون بود. با 
نامه رئیس مجلس، باید حق مسکن مصوب شورای 
عالی کار احیا شود و آن ۱۰۰هزار تومانی که دولت 
از ۶۵۰هزار تومان کســر کرده بود، برگردد و حق 

مسکن کارگران شاغل ۶۵۰هزار تومان شود.

اگر جلوی صعود تورم گرفته 
نشود، ماه های پایانی همین 

امسال به مشکالت جدی 
برخواهیم خورد. قیچی 

شدن حداکثری سفره های 
کارگران، فقر غذایی و 

محرومیت ها دور از انتظار 
نخواهد بود

مناقشه بر سر ۱۰۰هزار 
تومان حق مسکن در حالی 
صورت گرفته که آمارهای 

رسمی منتشره، از رشد 
۵۰درصدی اجاره ها در دو 

ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خبر 
می دهند

نسرین هزاره مقدم

رئیــس مجلــس گفــت: تعییــن تکلیــف وضعیت 
همسان ســازی حقوق  بازنشســتگان تامین اجتماعی با 
پیگیری های ویژه مجلس پس از ســال ها به نتیجه رسید. 
همچنین ضروری است دولت هر چه سریعتر نسبت به رفع 
ایراد قانونی حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ و اتخاذ تصمیم الزم برای رفع 

دغدغه های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
محمدباقــر قالیباف دیروز ) دوم مــرداد ماه( در صحن 

علنی مجلس در نطق پیش از دستور درگذشت جمعی از 
هموطنان در سیل شهرستان استهبان و نی ریز را تسلیت 
گفت و افزود: ضروری اســت تمامی امکانات دستگاه های 
اجرایی امدادی با سرعت هر چه بیشتر برای حل مشکالت 
آســیب دیدگان و مصدومان این حادثه به کار گرفته شود 
و همچنین اقدامات الزم برای جبران خســارات وارده، به 

انجام رسد.
قالیباف یادآور شد: همچنین فرارسیدن روز خانواده و 

تکریم بازنشســتگان را گرامی می دارم. مجلس یازدهم از 
زمان آغاز به کار، رسیدگی به مطالبات بازنشستگان را در 
چارچوب وظایف و اختیارات خود در دستور کار قرار داده و 
از مهم ترین اقدامات مجلس در راستای پاسخ به مطالبات 

به حق بخشــی از بازنشســتگان، تعیین تکلیف وضعیت 
همسان سازی حقوق  بازنشستگان تامین اجتماعی بود که 
با پیگیری های ویژه مجلس پس از سال ها به نتیجه رسید. 
همچنین در بودجه ۱۴۰۱ نیز، قریب به ۱۰۰هزار میلیارد 
تومان برای استمرار همسان سازی و متناسب سازی حقوق 
بازنشســتگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نظر 

گرفته شد.
وی ادامه داد: با توجه بــه اهتمام ویژه دولت در پیگیری 
مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیات تطبیق مجلس 
در مورد تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی 
و بازماندگان در ســال ۱۴۰۱، ضروری است دولت هر چه 
سریعتر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم الزم برای 

رفع دغدغه های بازنشستگان مبادرت ورزد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین تکلیف شد

قالیباف: دولت دغدغه بازنشستگان را رفع کند

خبر

فعال کارگری درباره مشکالت معیشتی کارگران و نبود 
امنیت شغلی گفت: افزایش تورم باعث شده است که افزایش 
حقوق هم دردی از کارگران دوا نکند، ضمن اینکه مســأله 

مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری است.
»ناصرچمنی« با بیان اینکه اکثر کارگران قادر به تأمین 
اجاره بها نیستند، گفت: بیش از ۵۰درصد درآمد کارگران 
صرف اجاره بها می شــود. با توجه به اینکه این قشر قادر به 
تأمین مسکن در شهرها نیستند، مجبور به مهاجرت و سکنا 
در حاشیه شهرها هستند. صحبت درباره معیشت فایده ای 
ندارد و باید راهکارهایی برای حل مشکالت مردم و کارگران 

تدبیر شود.

به گفته وی، معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک 
موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک 
زندگی، مشــکالت و ناهنجاری های اجتماعی زیادی به 

وجود می آورد.
چمنی با بیان اینکه قراردادهای موقت مشکالت متعددی 
برای کارگران ایجاد کرده اســت، گفت: کارگران عالوه بر 
مشکالت معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث 
قراردادهای موقت هم روبه رو هستند. دادنامه ۱۷۹ دیوان 
عدالت که در دهه ۷۰ صادر شده از مشکالت اصلی کارگران 
است که براساس آن در کارهای مستمر با نیروی کار قرارداد 

موقت بسته می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداخت های متفاوتی 
به نیروی کار در قالب قراردادهای متعدد وجود دارد، گفت: 
اینکه کارگران در قالــب قراردادهای متعدد دریافتی های 
متعدد و کمتر از قانــون کار دریافت می کنند، ناشــی از 
مشــکالت قراردادهاست که باید حل شــود. اینکه تعداد 
چشــمیگیری از کارگران کمتر از مزایای قانون کار حقوق 
دریافت می کنند و بعضاً  مزایای قانونی را دریافت نمی کنند 
مسأله مهمی است که باعث کاهش قدرت خرید کارگران 

شده است.
چمنی بیان کرد: کارگران قشــر ضعیفی هستند و این 
مسأله باعث می شود تورم بر سفره آنها اثر مستقیم و عمیقی 

بگذارد. تورم به نوعی کمر جامعه کارگری را شکسته است. 
تورم خوراکی ها سفره کارگران را کوچک کرده است. اینکه 
می گویند حداقل حقوق ۵۷درصــد افزایش یافت در حل 
مشکالت کارگران راهگشا نبوده است چرا که تورم بیشتر 
از افزایش حقوق ها بوده است. معیشــت کارگران باید به 
گونه ای باشد که حقوق یک کارگر بتواند جوابگوی یک ماه 

هزینه خانواده باشد.

یک فعال کارگری:

با این تورم، افزایش حقوق هم دردی از کارگران دوا نمی کند

گفت و گو


