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 کارگران الستیک پارس 
تجمع کردند

جمعی از کارگران الستیک پارس در ساوه از 
تجمع اعتراضی چند روزه خود خبر دادند. این 
کارگران می گویند: بیش از پنج روز است که در 
اعتراض به مساله صندوق پس انداز، دست از 

کار کشیده و تجمع کرده ایم.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: طبق 
اساسنامه شــرکت صندوقی شکل گرفته بود 
که هر ماه ۳درصد از حقوق کارگر کسر می شد 
و کارفرما نیز به همان مقدار به صندوق اضافه 
می کرد تا به اعضا وام دهد. با واگذاری شرکت 
به بخش خصوصی در سال ۹۷،  وام ها قطع شد 
ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می شد تا 
اینکه به درخواست شورای کارگری مبنی بر 
تســویه صندوق، جواب واضح و شفافی داده 
نشد. ما به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام 
نمی دهد دیگر چرا باید هر ماه از ما پول کم کند 
لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و 
با اعضا تســویه کنند که کارفرما این کار را به 
زمان اتمام کار و بازنشســتگی عودت داد و در 
نهایت، بعد از اختالف به وجود آمده می گوید 
من از وقتی که شــرکت را تحویــل گرفته  ام، 
صندوق را تسویه می کنم و ماقبل از آن به من 

ارتباطی ندارد.
یک کارگــر ایــن مجتمع می گویــد: در 
واگذاری شرکت همه چیز قید شده و کارفرما 
باید پاسخگو باشد. چطور سرمایه و سود شرکت 
را می خواهند ولی نســبت بــه بدهی و دیون 
شرکت مسئولیتی ندارند! حساب کنید از سال 
۸۳ یا ۸۵ از ما پول کسر می شده و به صندوق 
ریخته شده و با در نظر گرفتن تورم این سال ها، 
اگر این پول  را در جایی دیگر ســرمایه گذاری 
می کردیم، امروز چقدر ســرمایه داشتیم ولی 
حاال حاضر نیســتند حتی پــول خودمان را 

پس بدهند.
    

 تجمع بازنشستگان نظام بانکی 
در تهران

بازنشســتگان بانک هــا با تجمــع مقابل 
صنــدوق بازنشســتگی بانک هــا در تهران، 
خواستار اجرای دقیق همسان سازی و بهبود 

معیشت خود شدند.
به گزارش ایلنا، حاضــران در تجمع دیروز 
گفتند: قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
برای بازنشستگان بانک ها به درستی و کامل 
اجرا نمی شــود و همین امر موجب شــده که 
این بازنشستگان از بســیاری از مزایای مزدی 

محروم باشند.
آنهــا افزودند: یکی دیگر از خواســته های 
مــا اجــرای همسان ســازی کامــل، مانند 
بازنشســتگان دولت اســت. دولــت حقوق 
بازنشستگان خود را به پایه ۹0درصد دریافتی 
شاغالن هم تراز رسانده اما در صندوق بانک ها، 
این امر اجرایی نشــده اســت. چرا باید میان 

بازنشستگان، تبعیض و نابرابری باشد؟
یک بازنشسته در این رابطه بیشتر توضیح 
داد: یک کارشناس شاغل، فوق العاده مدیریتی 
می گیرد ولی این مولفه مزدی را به بازنشسته 
نمی دهنــد. از صندوق  بانک ها درخواســت 
داریم این موضوع را از اداره امور اســتخدامی 
کشــور پیگیری کرده و بودجه مناسب برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان دریافت کند 
تا بازنشستگان بانک ها نیز مانند بازنشستگان 
دولــت از همسان ســازی مناســب و درخور 

بهره مند شوند.
    

 استقبال از نوروز 
با ۱۷ ماه تعویق حقوق

کارگران آبدار استان چهارمحال و بختیاری 
که در بخش های مختلف در نگهداری تاسیسات 
آبرسانی تحت مسئولیت پیمانکار فعالیت دارند، 
حدود ۱۷ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای 

خود طلبکارند.
به گزارش ایلنــا، به غیــر از معوقات مزدی، 
دست کم ســه ماه اســت که حق بیمه کارگران 
آبدار چهارمحال و بختیاری به ســازمان تامین 
اجتماعی واریز نشده اســت و کارگران نگرانند 
که در آستانه سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات 

معوقه و عیدی آنها را نپردازد.

4
اخبار کارگری

شامگاه چهارم اسفند ماه نهایتا نرخ 
سبد معاش خانوارهای کارگری مورد 
توافق شــرکای اجتماعی قرار گرفت. 
این سبد که قرار است مبنای چانه زنی 
در مذاکرات مزدی ۱۴00 قرار بگیرد، 
با امضای هر ســه طــرف، ۶ میلیون و 
۸۹۵هزار تومان نرخ گذاری شد؛ رقمی 
که از دایره انتظارات کارگران پایین تر 
بود و آنها توقع داشتند عدد سبد، بیش 
از این ارقام باشد و محاسبات مستقل نیز 

این مساله را تایید می کرد.
»محمدرضــا تاجیــک« نماینده 
مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور 
در شــورای عالی کار در ارتباط با نحوه 
دستیابی به این عدد می گوید: عددی 
که گروه کارگری محاسبه کرده بود و در 

نظر داشت، بسیار بیشتر از این رقم بود.
به گفته وی، نماینــدگان کارگری 
دستمزد، دو عدد حداقلی و حداکثری 
در نظر داشــتند؛ یکــی ۷ میلیون و 
۲00هزار تومــان و دیگری ۷ میلیون 
و ۵00هزار تومان امــا در نهایت، عدد 
۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان برای سبد 

معاش مصوب شد.
این عضو شــورای عالی کار تاکید 
می کند: به خاطر رعایت سه جانبه گرایی 
و رسیدن به اجماع، با عدد سبد موافقت 
کردیم. بعد از تصویب ســبد، کارگران 
سواالت و ابهامات بسیاری در این زمینه 
مطرح کردند و خواســتار پاسخگویی 
نمایندگان کارگــری در ارتباط با عدد 
مصوب شــدند. باید بگویــم هدف ما 
رسیدن به اجماع و پیشبرد سه جانبه 
مذاکرات مزدی بود و توقع داریم خیلی 
زود شورای عالی کار، کار خود را شروع 
کند و مذاکرات مزدی ۱۴00 پیش برود.
تاجیــک اضافه می کند: امســال 
نمایندگان مرکز آمار ایران، به کمیته 
دستمزد کمک کردند. این کارشناسان 
اطالعات ذی قیمتی ارائه دادند و کمک 
کردند تا ابهامات برطرف شــود. تمام 
تالش کارشناسان مرکز آمار، در راستای 
رســیدن به نتیجه و توافق بر سر عدد 
سبد معیشت بود. باید توضیح دهیم که 
اعداد و بازه هزینه های زندگی، یک نرخ 
حداقلی و یک نرخ حداکثری دارد. سبد 
معاش کارگری، ســبد حداقل هاست 
و روال کار این گونه اســت که براساس 
اطالعات و داده های انســتیتو تغذیه، 
سبد خوراکی ها که شــامل اقالم مورد 
نیاز یک خانــوار ۳.۳ نفره بــرای زنده 
ماندن است، محاسبه می شود و سپس 
براساس این سبد، سبد معاش کلی به 

دست می آید. رقم ۶ میلیون و ۸۹۵هزار 
تومان، کمینه هزینه هــای زندگی در 
سراسر کشور است و ما هم قبول داریم 
که عدد واقعی، بیشتر از این رقم است. در 
بسیاری از شهرهای کشور، رقم حداقلی 
هزینه های زندگی بسیار بیشتر از این 
عدد و حتی از ۷ یا ۸ میلیون تومان هم 

بیشتر است.
به گفته وی، اعدادی که نمایندگان 
کارگری دســتمزد پیــش از این در 
مصاحبه ها اعالم می کردند که فراتر از 
عدد مصوب بود، مبتنی بر واقعیت بود 
منتها بحث بر سر همان تفاوت حداقل ها 
و میانگین هاست و کارگران با عدد بسیار 
حداقلی توافق کردند تنها به این دلیل 

که اجماع حاصل شود.
تاجیک بــا تاکید بر اینکه ســبد ۶ 
میلیون و ۸۹۵هزار تومان براســاس 
داده های تورمی دی ماه ســال جاری 
محاسبه شده، اضافه می کند: ما سبد 
معاش را براســاس داده هــای تورمی 
سال ۹۹ محاسبه کردیم اما قرار است 
برای تصمیم گیری مــزد ۱۴00، مبنا 
قرار گیرد. از این رو، ما همیشه از منظر 
تورم و داده های تورمی، یک سال عقب 
هستیم. تورم امســال برای مزد سال 
بعد، مبنا قرار می گیرد و این امر، همیشه 
منجر بــه افزایش فاصله دســتمزد و 

هزینه های زندگی می شود.
تاجیک با بیان اینکه فاصله دو سبد 
محاسبه شده برای سال های ۹۸ و ۹۹، 
حدوداً یک میلیون و ۹۵0هزار تومان 
اســت، می گوید: اگر فاصله دو سبد را 
در افزایــش مــزد ۱۴00 لحاظ کنند 
یعنی مزد فعلی را به اندازه یک میلیون و 
۹۵0هزار تومان افزایش دهند، تازه فریز 
مزدی یا تثبیت قدرت خرید کارگران 
اتفاق افتــاده و عمــاًل افزایش مزدی 
رخ نداده اســت. بــرای افزایش واقعی 
دســتمزد، باید بیش از یک میلیون و 
۹۵0هزار تومان به دستمزد دریافتی 

کارگران افزوده شود.
وی تاکید می کند: در طول ماه های 
سپری شده در سال ۹۹ تا پایان دی ماه، 
هزینه های زندگی حداقل یک میلیون 
و ۹۵0هزار تومــان افزایش یافته و اگر 
این رقم به دستمزد فعلی افزوده شود، 
تنها فریز مزدی و تقلیل نیافتن سطح 
پوشش دســتمزد محقق شده است. 
با این حســاب، ما توقع داریم در سال 
۱۴00، بیش از یک میلیون و ۹۵0هزار 
تومان دستمزد کارگران افزایش یابد تا 
در عمل، قدری معیشت کارگران بهبود 

یابد و قدرت خرید افزایش پیدا کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
یادآوری می کند: چهار سال پیش از این، 
در زمان وزارت کار آقای ربیعی، مصوب 
شد که فاصله دستمزد با سبد هزینه های 
زندگی در یک بازه حداقل ۵ساله به صفر 
برســد و بعد از آن، دیگر دغدغه این را 
نداشته باشیم که هر سال چند درصد 
از افزایش هزینه های زندگی در افزایش 
مزد سالیانه اعمال می شود. متاسفانه 
چنین طرحی تا امروز اجرایی نشده و 
شــکاف مزد و هزینه های زندگی مدام 
عمیق تر شده است. به همین دلیل توقع 
داریم در مذاکرات مزدی ۱۴00، بیش از 
تفاضل دو سبد معاش، به مزد کارگران 
افزوده شود تا بتوانیم ادعا کنیم در جهت 
از بین بردن شکاف و به صفر رساندن آن، 

حرکت کرده ایم.
به گفته تاجیک، در چهارم اسفند، 
سبد خوراکی های خانوار، ۲میلیون و 
۵۲0هزار تومان نرخ گذاری شد که در 
واقع، حدوداً برابر با دستمزدی است که 
در حال حاضر کارگران کشور دریافت 

می کنند.
او توضیح می دهد: براساس آمارهای 
تورمی دی ماه، سبد بســیار حداقلی 
خوراکی های خانــوار ۳.۳ نفــره، دو 
میلیون و ۵۲0هزار تومان نرخ گذاری 
شد که برابر با دستمزد فعلی کارگران 
کشور است. این برابری معنایی جز این 
ندارد که کارگران هر چه در سال جاری 
به عنوان مزد گرفته اند، صرف هزینه های 
خوراکی خانوار شده و ریالی برای تامین 
اقالم غیرخوراکی شامل مسکن، درمان، 
آموزش و حمل و نقل باقی نمانده است. 
به عبارت دیگر، کارگــران برای تامین 
اقالم غیرخوراکی اصاًل مزد نگرفته اند. 
این اعداد به شــدت نگران کننده است 
و مشــخص می کند که چقدر زندگی 
کارگران در ســال جاری با دشواری و 
مصیبت همراه بوده است. با روندی که 
در پیش گرفته اند، این عقب ماندگی ها 
هر سال بیشتر می شود چراکه هر ماه و 
هر هفته، تورم افسارگسیخته به جامعه 
کارگری کشور فشار می آورد و اختالف 

میان هزینه ها و مزد را تشدید می کند.
به گفته تاجیک، اگــر مزد ۱۴00 
را صددرصد هــم افزایش دهند باز هم 
کارگران عقب هســتند و باز هم عقب 
ماندگی های مزدی جبران نمی شــود 
چرا که پایه مزد فعلــی، یک میلیون و 
۹۱۱هزار تومان است و تفاضل و فاصله 
دو ســبد )افزایش هزینه هــا در طول 

سال(، یک میلیون و ۹۵0هزار تومان، 
پس صددرصد افزایش دســتمزد هم 
نمی تواند افزایش هزینه ها را بپوشاند 
و عقب ماندگی ها را کامل از میان بردارد.

وی تاکید می کند: به همین دلیل 
اســت که روی درصدهــای افزایش 
مزد، تاکیدی نداریــم و درصدها برای 
ما نماینــدگان کارگری، هیچ اهمیتی 
ندارند. ما روی اعداد جلو می رویم. آنچه 
برای ما به عنوان مبنای کار اهمیت دارد، 
فاصله دو سبد و تفاضل ریالی آنهاست 
و بنابراین افزایش ریالی دستمزد برای 
ما اهمیــت دارد نــه درصدهایی که 
طرف های مقابــل بخواهند رو کنند یا 
از آن دفاع کنند! خواســته ما مشخص 
اســت؛ بیش از تفاضل دو سبد یعنی 
بیش از یک میلیون و ۹۵0هزار تومان به 
دستمزد فعلی کارگران کشور بیفزایند 
تا هم افزایش واقعی دســتمزد اتفاق 
بیفتد و هم عقب ماندگی ها تا حدودی 
جبران شــود. تنها در این صورت است 
که قدرت خریــد کارگران کمی بهبود 
می یابــد و می توانیم به زنــده ماندن 

امیدوار باشیم.
این نماینده کارگران با بیان اینکه 
تبصره های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، 
نقشــه راه را به درستی مشخص کرده، 
ادامه می دهــد: در همین چارچوب در 
شورای عالی کار پیش می رویم و توقع 
ما از شــرکای اجتماعــی به خصوص 
دولتی ها این اســت که اجــازه بدهند 
عقب ماندگی هــای مــزدی کارگران 
جبران شود و برای یک بار هم که شده، 
در مذاکرات مزدی، قانون اجرایی شود. 
با توجه به تورم سرسام آور دو سال و چند 
ماه اخیر، به خصوص تورم ســال ۹۹، 
شــرکای اجتماعی باید متوجه بحران 
معیشتی کارگران کشور باشند و دیگر 
در مقابــل افزایش عادالنه دســتمزد 

ایستادگی و مقاومت نکنند.

وی تاکیــد می کند: البتــه تورم و 
کنترل تورم نیز در حفظ قدرت خرید 
کارگران و امید به بهبود معیشت، نقش 
به ســزایی دارد کما اینکه اگر وضعیت 
تورم مانند سال ۹۹ باشد، هر عددی که به 
مزد کارگران اضافه کنند، باز هم بی معنی 
اســت و به زودی ارزش و اثــر خود را از 
دست می دهد. توان خرید وقتی افزایش 
می یابد که دولت بتواند تورم را مهار کند 
و در این زمینه، بــه جامعه کمک کند 
وگرنه هر عددی به دستمزد افزوده شود، 
بالفایده اســت و باز هم عقب ماندگی 

معیشتی تشدید خواهد شد.
تاجیــک اضافــه می کنــد: در 
حال حاضر، اصاًل دســتمزد با کمینه 
هزینه های زندگی، قابل قیاس نیست. 
حداقل دســتمزد کارگران در بهترین 
حالت و با احتساب همه مزایای مزدی، 
دو میلیون و ۶00هزار تومان است ولی 
کمینه هزینه های زندگی، ۶ میلیون و 
۸۹۵هزار تومان. با این حساب، دستمزد 
چیزی حدود ۳0درصــد هزینه های 
زندگی را پوشــش می دهــد، آن هم 
هزینه های بسیار حداقلی که بسیاری 
از اقالم و کاالها در محدوده آن به حساب 
نیامده اند و به دلیل رسیدن به توافق و 

اجماع، حذف شده اند!
به گفته وی، نمایندگان کارگری، از 
یک طرف از جانب دولتی ها و کارفرمایان 
تحت فشار هســتند و از طرف دیگر، از 
سوی جامعه کارگری که توقع دارد حق 

و حقوقش به رسمیت شناخته شود.
وی ادامه می دهد: بعــد از تصویب 
عدد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار توماِن سبد 
معیشت، کارگری با من تماس گرفت 
و قیاس و نســبت بندی بسیار ساده ای 
را مطرح کرد. او گفت شما سبد معاش 
را برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه 
می کنید. ۳ نفر آن بــه کنار، همان 0.۳ 
نفر را در نظر بگیرید که می شــود یک 
نوزاد کوچک شــیرخواره. شما هزینه 
پوشک و شیر خشــک همین کودک 
نوزاد را با نرخ های موجود در بازار حساب 
کنید و ببینید که چقدر می شود، بعد 
بگویید کل هزینه های زندگی خانواده، 

۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان است!
تاجیک نتیجه می گیرد: کارگران 
امروز آگاه شــده اند و همگــی حق و 
حقوق خود را به خوبــی می دانند لذا 
دولتی ها و کارفرمایان نمی توانند آنها 
را با عدد و رقم ساختگی، فریب بدهند. 
محاســبه هزینه های زندگی و میزان 
عقب افتادگی دســتمزد، کار سختی 
نیست و هر کارگری امروز می تواند این 
کار را انجــام بدهد. ما بــا جدیت تمام 
مذاکره را پیش می بریم و به طور جدی 
از شرکای اجتماعی به خصوص دولت 
انتظار داریم که استدالل های قانونی و 

عادالنه کارگران را بپذیرند.
وی در پایان تاکید می کند: دستمزد 
۱۴00 باید بیشــتر از تفاضل دو سبد 
یعنی بیشتر از یک میلیون و ۹۵0هزار 
تومان افزایش یابد. به عبارت دقیق تر، 
افزایش هزینه ها باید جبران شــود و 
در کنار آن، قــدرت خرید کارگران نیز 
باید افزایش یابــد، در غیر این صورت، 
بحران معیشــت وارد فــاز جدی تر و 
نگران کننده تری می شــود که دیگر 
ترمیم و رفع آن، در سال های بعد، ممکن 

نخواهد بود.
دستمزد ۳۰درصد هزینه خانوار 

کارگری را پوشش می دهد
دیگر عضو کارگری شــورای عالی 
کار نیز با بیان اینکه دستمزد کارگران 

۳0درصد هزینه آنها را پوشش می دهد، 
گفت: دســتمزد حتی اگر ۱00درصد 
هم افزایش یابد، باز یک فاصله حدودا 
یک میلیون تومانی با ســبد معیشت 

خواهیم داشت.
ناصر چمنی در گفت وگو با مهر گفت: 
سبد معیشــت ۶ میلیون و ۸۹۵هزار 
تومانی به هیچ وجه منطقی نیســت و 
همه می دانند که این رقم با هزینه های 
زندگــی ازجمله آموزش، ســالمت، 
اجاره بها، هزینه های کرونا و... همخوانی 
ندارد اما متأســفانه این بازی ای بود که 
دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند 
و با توجه به اینکه زمان گذشــته و باید 
وارد مذاکرات مزد می شدیم، این رقم 

مصوب شد.
وی افــزود: طبق اعــالم مرکز آمار 
ایران، خط فقر ۱0 میلیون تومان است، 
بنابراین رقم تعیین شــده برای سبد 
معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج 

اولیه است.
عضو کارگــری شــورای عالی کار 
تصریح کرد: با توجه به رقم ۶ میلیون و 
۸۹۵هزار تومانی هزینه سبد معیشت، 
حداقل دستمزد حتی اگر ۱00درصد 
هم افزایش یابد و به ۴میلیون و ۳00هزار 
تومان برســد، با در نظر گرفتن تمامی 
مؤلفه های مزدی ازجمله داشــتن دو 
فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد 
شــد که باز هم با هزینه سبد معیشت 

فاصله دارد.
وی افزود: دستمزد کنونی کارگران 
حداکثر ۳0درصد از هزینه های زندگی 
را پوشش می دهد و فرد برای پر کردن 
این خأل ۷0درصدی، مجبور به کار کردن 
در شغل های کاذب است که این مساله 

تبعات اجتماعی زیادی دارد.
چمنی گفت: تا روز نهم اسفند هنوز 
دعوت نامه ای برای برگزاری جلســه 
شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات 
مزدی برای اعضا ارسال نشده و نمی دانیم 
چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد 
کار را سخت کرده است. در حال نزدیک 
شــدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم 
و زمان کافی برای مذاکرات ســنگین 

مزدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسات 
پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش 
کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش 
بی طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم 
دســتمزد را مطابق با نیازهای جامعه 
کارگری تعیین کنیم، چراکه کارگران 
دیگر توان ایستادن در برابر هزینه های 

زندگی را ندارند.
چمنی تصریح کرد: نــه فقط این 
دولت بلکــه دولت های قبلــی نیز اگر 
طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می کردند 
و دستمزد ساالنه کارگران را براساس 
سبد معیشت و تورم تعیین می کردند 
امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج 

کارگران ایجاد نمی شد.

ابراز نگرانی نمایندگان کارگری از عدم دریافت دعوت نامه برای جلسه شورای عالی کار

زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
مرکزی از کاهش ۷۶درصدی تعداد کارگران 
دارای حقوق معوق در اســتان مرکزی خبر 

داد.
به گزارش ایســنا، ســعید فرخی افزود: 

خوشــبختانه تعداد کارگران دارای حقوق 
معوق با کاهش حدود ۷۶درصدی از ۴۴۳۱ 
نفر به ۱0۴۲ نفر رســیده اســت. همچنین 
تعداد کارگران دارای حقوق معوق در پایان 
بهمن ماه نسبت به یک ماه گذشته )دی ماه( 

نیز حدود ۲0درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه، تعداد شرکت های تولیدی 
دارای حقوق معوق  را با ۲۶درصد کاهش  از 

۳۵ واحد به ۲۶ واحد عنوان کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 

مرکــزی اظهار کــرد: مجموع 
ماه هــای معــوق هــم با 
کاهــش ۳۵درصدی از 
۱۳۶ مــاه بــه ۸۹ ماه 

رسیده است.

وی با اشــاره به اینکه در ۵ شهرستان 
اســتان مرکزی حقوق کارگــران به 
صورت کامل پرداخت شــده، گفت: 
واحدهای تولیدی در شهرســتان 
هــای دلیجــان، محالت، 
آشتیان، شازند و خنداب 
حقوق معوقــه کارگری 

ندارند.

کاهش ۷۶درصدی تعداد کارگران دارای حقوق معوق در استان مرکزی

حداقل دستمزد کارگران 
با احتساب همه مزایای 

مزدی، دو میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان است ولی کمینه 

هزینه های زندگی، ۶ 
میلیون و ۸۹۵هزار تومان. 

با این حساب، دستمزد 
چیزی حدود ۳۰درصد 

هزینه های زندگی را 
پوشش می دهد

در طول ماه های سپری 
شده در سال ۹۹ تا پایان 

دی ماه، هزینه های زندگی 
حداقل یک میلیون و 

۹۵۰هزار تومان افزایش 
یافته و اگر این رقم به 

دستمزد فعلی افزوده شود، 
تنها تقلیل نیافتن سطح 
پوشش دستمزد محقق 

شده است
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