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اهمیت افزایش مناسب سایر 
سطوح مزدی

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار

در نخستین جلسه شورای عالی کار، نمایندگان 
دولت و کارفرمایان با اعداد بسیار پایینی به این جلسه 
آمده بودند. از عــدد افزایش حقوق در الیحه بودجه 
یعنی ۲۵درصد شروع کردند و بعد از مذاکرات بسیار 
و چانه زنی های مکرر، بــه اعدادی حول و حوش 34 
درصد رسیدند. البته اینها اعداد نهایی نیست و هنوز 
نتوانســته اند رضایت گروه کارگری را جلب کنند. 
ضمن اینکه اگر کارفرمایان 34درصد را برای حداقل 
مزد پذیرفته اند، سر سایر سطوح مزدی کارگران را 
بسیار تحت فشار گذاشته اند و اصالً حاضر به پذیرش 
اعداد قابل قبول یا باالتر از پیشنهاد اولیه خود نشده اند. 
هر چند اصال قرار نبود این اعداد رســانه ای شــود و 
کارفرمایان برای اولین بار در صداوســیما اقدام به 

اطالع رسانی در مورد اعداد کردند.

اما باید گفت میزان افزایش سایر سطوح مزدی نیز 
برای کارگران اهمیت دارد اما کارفرمایان با زیرکی از 
صحبت در این رابطه طفره رفته و موضوع را فقط به 
افزایش حداقل مزد محدود کرده اند در حالی که برای 
گروه کارگری میزان افزایش حقوق و دریافتی همه 
کارگران شاغل کشور اهمیت دارد هم حداقل بگیران 
و هم سایر سطوح مزدی. مذاکرات دستمزد مذاکراتی 
بسیار پیچیده است و باید مولفه های مختلفی ازجمله 
حداقل مزد، سایر سطوح، تورم و سبد معیشت دیده 
شــود و تاکید کارفرمایان که تامین بخشی از سبد 
برعهده دولت است در شرایطی پذیرفتنی است که 
سطح پوشش دستمزد تا این اندازه پایین نباشد.  در 
حال حاضر دستمزد در تهران فقط 33درصد سبد و 
در کم هزینه ترین استان یعنی سیستان و بلوچستان، 
۵۲درصد سبد را پوشش می دهد. به عبارتی، به طور 
متوسط ۵۶درصد از سبد معیشــت روی هواست 
و پرداخت نمی شــود. دولت هم اگر سهمی دارد از 
این ۵۶درصد باقیمانده اســت که هیچ کارفرمایی 
آن را پرداخت نمی کند. پس نمی توانند منت وجود 
عوامل موثر بر سبد ازجمله مسکن و آموزش و حمل 
و نقل را بر سر کارگران بگذارند. معتقدم بسیاری از 
این جنگ ها، جنگ زرگری اســت و برای کارگران 
میزان افزایش درآمد همه کارگران از جمله ســایر 
سطوح مزدی اهمیت دارد و نمی توانند با تبلیغات و 
پروپاگاندا، موضوع را منحرف کنند. با این 34درصد 
افزایش پیشنهادی هم هزینه های زندگی در طول 
سال جبران نمی شود و برای جبران قدرت خرید از 
دست رفته، مزد باید یک میلیون و ۹۵۵هزار تومان 
یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد 
شود. در پایان تاکید می کنم که خواسته ما کارگران 
افزایش حداقل به میزان یک میلیون و ۹۵۵هزار تومان 
است اما بحث سایر سطوح مزدی نیز اهمیت دارد. 
کارفرمایان در رسانه ها نیمی از موضوع را می گویند اما 
باقی مطلب را نمی گویند. باید سایر سطوح مزدی نیز 
به گونه ای افزایش یابد که میزان کاهش هزینه های 

زندگی برای آنها جبران شود.

طرح حمایت های ویژه از 
بیمه شدگان تامین اجتماعی آغاز شد

طرح حمایت های ویژه از بیمه شدگان سازمان 
تامین اجتماعی آغاز شد. به گزارش توسعه ایرانی، این 
طرح در راستای بهره گیری از مزایای استقرار نسخه 
الکترونیک و تحقق اصلی ترین راهبردهای سازمان 
در ارائه خدمات تأمین سالمت برای کاهش هزینه 
درمان 4۶ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و ایجاد 
رضایت مندی خدمت گیرندگان، صیانت از کرامت 
و حفاظت از شأن مستمری بگیران و بیمه شدگان 
در مواجهه با هزینه های درمانــی و توزیع عادالنه 
منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران به ویژه گروه های آسیب پذیر 
انجام می شود. رایگان شدن خدمات بستری درمان 
تمامی بیمه شدگان ســازمان تأمین اجتماعی در 
بیمارستان های دولتی تمامی شهرستان هایی که این 
سازمان فاقد بیمارستان ملکی است، رایگان شدن 
خدمات بستری درمان بیمه شدگان ۶۵ ساله و باالتر 
در کلیه بیمارستان های دولتی سراسر کشور )حتی 
شهرستان هایی که تأمین اجتماعی دارای بیمارستان 
ملکی است( و محاسبه و پرداخت کل هزینه تجهیزات 
پزشکی مورد استفاده برای بیماران در بخش بستری 
تمامی بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، سه محور 
حمایت مالی از بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین 

اجتماعی در این دستور اداری است.
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یادداشت

خبر کارگری

همزمانی شیوع کرونا، رشد شدید 
تورم، تحریم هــای آمریکا علیه ایران و 
مدیریت نه چندان موثر اقتصادی باعث 
شده است که گرانی ها افسارگسیخته 
در سال ۹۹، مشکالت معیشتی اقشار 
دارای حقوق ثابت، به خصوص کارگران 

را چندین برابر کند.
به گزارش »توســعه ایرانی« و به 
اعتقاد نماینــدگان کارگران، جامعه 
کارگری در حال حاضــر برای تامین 
معاش خانواده خود با مشکالت متعدد 
روبه رو هستند و دستمزد فعلی صرفا 
جوابگوی ۲0 تا 30درصد هزینه های 
زندگی آنهاســت. گزارش های مرکز 
آمار نیز مهر تاییدی بر این ادعاســت. 
براســاس اطالعات ارائه شــده، تورم 
نقطه ای در دی ماه به عدد 4۶.۲درصد 
رسید، یعنی خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین 4۶.۲درصد بیشتر از دی ماه 
ســال قبل برای خرید یک »مجموعه 
کاالهــا و خدمات یکســان« هزینه 
کرده اند. این درحالی است که بسیاری 
از کاال های مورد اســتفاده خانوار های 
کارگری تورم های بســیار بیشتری را 

تجربه کرده اند.
یکی از نکات قابل تامل در موضوع 
حقوق و دســتمزد کارگــران، عدم 
تطابق سطح دستمزدها با هزینه های 
سبد معیشــت اســت. در این زمینه 
بررسی های تطبیقی از مقایسه هزینه 
سبد معیشت )برای خانوار 3/3 نفر( و 
میزان حقوق یک کارگر متاهل )دارای 

دو فرزند( نشــان می دهد در سال 84 
دستمزد کارگران متاهل ۶۶درصد از 
هزینه سبد معیشــت آنان را پوشش 
می داد کــه این میزان تا ســال 8۹ به 
۵8درصد رســید. با وقوع تکانه های 
ارزی در تحریم های ســال های ۹0 و 
۹1 ابتدا ایــن میزان در ســال ۹0 به 
۵3درصد، سال ۹1 به 44درصد و سال 
۹۲ به 41درصد رســید. با آغاز به کار 
دولت یازدهم، این روند بهبود یافت و 
نسبت دســتمزد کارگران به پوشش 
سبد معیشت در سال ۹3 به ۵0درصد، 
در سال ۹4 به 44درصد، در سال ۹۵ به 
۵۲درصد، در سال ۹۶ به ۵1درصد و در 

سال ۹7 به ۵۶درصد رسید.
با جهش قیمت ارز در سال ۹7 باز هم 
نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت 
کارگــران از محــدوده ۵۶درصدی به 
31درصد تا پایان ســال ۹7 رسید که 
این میزان با تعیین رقم دستمزد سال 
۹8 به ۵4درصد رســید. امســال و با 
اتفاقات رخ داده، دوباره این درصد به زیر 
۵0رسید و از همین رو، تعیین مزد برای 

سال 1400 بسیار حساس و مهم است.
جزئیات پیشنهادها در خصوص 

افزایش مزد سال آینده
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار، درباره جزئیات دیدگاه های شرکای 
اجتماعی درباره مزد سال آینده که در 
جلسه پیشین شورای عالی کار مطرح 
شد، می گوید: در حالی که نمایندگان 
دولت خواســتار افزایــش حدود یک 

میلیون تومانی و نمایندگان کارفرمایی 
خواهان افزایش 7۵0هزار تومانی مزد 
1400 کارگــران بودنــد، نمایندگان 
کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد 
افزایش یک میلیون و ۹۵۵هزار تومانی 

خبر دادند.
علــی خدایــی در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه برخی 
کارفرمایان اعتقــاد دارند که نباید آنها 
جوابگوی گرانی و تورم باشــند، گفت: 
قاعدتا کارگران هم نباید جوابگو باشند 
و نباید تاوان گرانی ها را بدهند اما مسأله 
مهم این اســت که دایــره اختیارات 
کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست 
و دایره اختیارات کارگران برای تورم و 

گرانی چیست؟
وی ادامــه داد: تمــام کارفرمایان 
کاالهای خــود را به انــدازه تورم گران 
کردند. تحریم ها ســال گذشــته به 
کمــک کارفرمایان ایرانی آمــد و آنها 
رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند 
قیمت های خود را افزایش دهند و فقط 
دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا 
نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران 

می رسد به تورم ربط پیدا می کند.
خدایی افــزود: براســاس قانون، 
تعیین مزد منطقــه ای بایــد فراتر از 
حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی 
نمی تواند نافی مزد منطقه ای باشــد. 
عده ای می گویند در برخی شهرستان ها 
هزینه هــا پایین اســت در صورتی که 
هزینه ها پایین نیست بلکه هزینه کرد، 

پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه 
تأمین امــرار معاش را نــدارد، هزینه 
کمتری می کند و این زندگی استاندارد 
نیســت. در حال حاضر قیمت ردیف 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها که در کل 
کشور یکســان اســت. دو میلیون و 

۵۵0هزار تومان است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار 
با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف 
شده، گفت: بهداشت و تفریح هم در حال 
حذف شدن است. تأکید قانون این است 
که شورای عالی کار باید مزد را تعیین 
کند. مزد تعیین شده هم باید به گونه ای 
باشد که در بعد خانوار 3.3 دهم نفری 
را تأمین کند. هیچ صنعتی و خدماتی 
وجود ندارد که از ابتدای ســال تاکنون 

قیمت خود را دو برابر نکرده باشد.
خدایــی افزود: اگر عــده ای بحث 
می کنند کــه برخی صنایــع مانند 

هتل داری و گردشگری به خاطر کرونا 
آسیب دیده، دولت باید به آنها کمک 
کند نــه اینکه از جیــب خالی کارگر 
هزینه شود. سال گذشــته که بحث 
تعیین دستمزد به آن حاشیه ها رفت و 
در نهایت با عدم امضای گروه کارگری 
همراه شــد، وزیر اقتصاد در جلســه 
شــورای عالی کار تأکید داشــت که 
دولت می خواهد تورم را روی 1۵درصد 
کنترل کند اما متأســفانه موفق نشد. 
این رکورد المپیک نیست که بگوییم 
پارسال نشد، امسال کنترل می شود. 
بحث معیشــت کارگران اســت که 

هزینه های بسیاری را تحمل کرده اند.
وی در ادامه به آخرین پیشنهادهای 
سه گروه شرکای اجتماعی اشاره کرد 
و گفــت: آخرین پیشــنهاد دولتی ها 
34.۲درصد افزایش روی همه آیتم های 
مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر 
مولفه ها ازجمله حق بن و مســکن. با 
این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران 
)نه فقط پایه مــزد( مبلغ یک میلیون 
و 1۲هزار تومان خواهــد بود که با این 
حساب دستمزد ۲میلیون و 730هزار 
تومانی کارگران با 1.3 فرزند به 3میلیون 
و 74۵هزار تومان خواهد رسید. البته 
بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه 
پایه سنوات در دریافتی اختالف است. 
آنها پایه ســنوات را جزو حداقل مزد 
حســاب می کنند و با احتســاب پایه 
ســنوات، در آمد کارگر به 3میلیون و 

۹00هزار تومان می رسد.
خدایی بیــان کــرد: آخرین نظر 
کارفرمایــان بر افزایــش 34درصدی 
صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر 
آیتم هاســت و با این حساب، دریافتی 
کارگران حدود 7۵0هزار تومان افزایش 

خواهد یافت.
عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد 

کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر 
از این ارقــام بوده اما بعد از ســاعت ها 
چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد 
گروه کارگری بــر افزایش یک میلیون 
و ۹۵۵هــزار تومانی درآمــد کارگران 
متمرکز شــد. البته این پیشنهاد نیز 
معطوف به میزان افزایــش روی پایه 
مزد و سایر آیتم هاست. ما خواستار این 
هستیم که حداقل 800هزار تومان به 
پایه مزد افزوده شــود و باقی روی مزایا 

مزدی قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اختالف اصلی بر 
سر میزان افزایش »سایر سطوح مزدی« 
است، گفت: کارفرمایان می گویند سایر 
سطوح، ۵درصد به اضافه یک عدد ثابت 
زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 
۲0درصدی ســایر ســطوح به اضافه 
یک عدد ثابت اســت اما گروه کارگری 
معتقدند همه ســطوح باید یکســان 

افزایش یابد.
خدایی با تأکید بــر اینکه با افزایش 
34درصــدی دســتمزد، هزینه های 
زندگی در طول سال جبران نمی شود، 
گفت: برای جبران قدرت خرید از دست 
رفته، مزد باید یک میلیون و ۹۵۵هزار 
تومان یعنی به اندازه تفاضل دو ســبد 

معیشت متوالی زیاد شود.

پیشنهادهای شرکای اجتماعی روی میز شورای عالی کار قرار گرفت

اختالف یک میلیون و 200هزار تومانی پیشنهاد کارگران با کارفرمایان

خبر

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه اگر دستمزد کارگران را 
100درصد افزایش بدهیم در بهترین حالت به ۵ میلیون تومان هم نمی رسد، از دولت و 

کارفرمایان خواست تا هوای کارگران را در این شرایط سخت اقتصادی داشته باشند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا بر ضرورت حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارهای 

کارگری در سال آینده تاکید و اظهار کرد: اینکه یک عده می گویند دستمزد کارگران را 
زیاد کنیم تورم باال می رود، درست نیست چون هر چقدر که دستمزد را افزایش بدهیم 
تورم همیشه به قوت خود باقی است. کارگران تورم یک سال را که با آن زندگی کرده تحمل 
می کنند، در حالی که با افزایش حقوق بیش از نرخ تورم هم قادر به تامین معاش و جبران 
هزینه های زندگی نیستند. وی افزود: امروز دیگر افزایش دستمزدها تورم زا نیست. از سال 
1384 به بعد شرایط اقتصادی جامعه طوری پیش رفته که افزایش دستمزد تاثیرگذاری 
خود را روی تورم انتظاری از دســت داده و عوامل دیگری مثل تغییر نرخ بنزین، قیمت 
مسکن، گران شدن اینترنت و حذف ارز 4۲00 تومانی به تنهایی در این زمینه اثرگذارند. 
از لحظه ای که سال تحویل می شود، به طور خودکار روند افزایشی قیمت کاالها و خدمات، 
اجاره بها، کرایه ها، خوراکی ها و... خود را نشان می دهد و ما انتظار داریم با دستمزدی که 
برای یک سال زندگی کارگران تعیین می کنیم از عهده تمام این هزینه ها برآیند. رئیس 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به اعالم رقم 10میلیون تومانی خط 

معیشت از سوی بانک مرکزی گفت: با توجه به رقم خط معیشت نمی توانیم برای کارگران 
دستمزدی پایین تعریف و تعیین کنیم. حتی اگر دستمزد کارگران را 100درصد افزایش 
بدهیم، در بهترین حالت به ۵ میلیون تومان هم نمی رسد و شکاف و فاصله  بین حداقل 
مزد و هزینه های معیشت خانوارهای کارگری از بین نمی رود. چمنی تصریح کرد: سال 
گذشته خط معیشت ۶ میلیون تومان بود که امسال 4 میلیون تومان افزایش یافته است. 
رقم سبد هزینه معیشت کارگران هم 4 میلیون و ۹۶0هزار تومان اعالم شد که اکنون به 
حدود 7میلیون تومان رسیده است، بنابراین همین اعداد و ارقام گویای آن است که سال 
آینده شرایط و وضع معیشتی کارگران چگونه خواهد بود لذا انتظار می رود محتاطانه در 
خصوص دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری کنیم.  این مقام ارشد کارگری در پایان 
گفت: درخواست ما از دولت این است که برای جامعه کارگری کمک های نقدی یا غیرنقدی 
و افزایش حق مسکن را در نظر بگیرد و کارفرمایان نیز هوای کارگران را در این شرایط سخت 

داشته باشند تا سال آینده خانوارهای کارگری به زیرخط معیشت سقوط نکنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

هوای کارگران را در این شرایط سخت داشته باشیم

یــک کارشــناس بــازار کار با بیــان اینکه 
سال هاســت که دخل وخــرج کارگــران با هم 
همخوانــی ندارد، گفــت: حتی اگر دســتمزد 
40درصد افزایش یابد باز هم مشکالت کارگران 
حل نمی شود. دولت باید به فکر مهار تورم و تقویت 
قدرت خرید کارگران باشد. حمید حاج اسماعیلی 
در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: در زمان 

حاضر کارگران در شــرایط دشــواری هستند. 
کارگران سال هاســت که قدرت پس انداز خود 
را از دســت داده انــد. وی ادامه داد: بــا توجه به 
تورم افسارگســیخته و خط فقــر 10میلیون 
تومان، کارگران اگر کمتــر از 4.۵میلیون تومان 
دریافت کنند زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر 
دســتمزد کارگران 40درصد هم افزایش یابد با 

توجه به مشــکالت کارگران قانع کننده نیست. 
حاج اسماعیلی افزود: به رغم اینکه همواره سبد 
معیشــت تعیین می شــود و مالکی برای ورود 
شورای عالی کار به بحث دستمزد است اما تاکنون 
عدد و رقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه 
سبد معیشت تعیین می شود نتوانسته است دولت 
را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود. 

این فعال کارگری متذکر شــد: پیش بینی ها به 
این سمت است که  ســال 1400 تورم زا خواهد 
بود. در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر 
شــده و بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعاً روی 
قیمت ها تأثیرگذار است. از سمت دیگر اقتصاد 
کشــور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به 
درآمدهای نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در 
کشور نیست، بنابراین همه اینها نشان دهنده آن 
است که سال آینده تورم باال خواهد بود، بنابراین 
ضرورت دارد دولت در برنامه خود تمهیدات جدی 
لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید 

کارگران پیش رود، حجم عقب ماندگی دستمزد 
از تورم خیلی بیشتر است. حاج اسماعیلی با اشاره 
به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد 
کارگران همخوانی ندارد، گفت: در سه چهار دهه 
اخیر همواره این مشکالت برای کارگران بوده و 
هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی 
و بی ثباتی ای که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد 
شده، روزبه روز باعث افزایش قیمت ها شده است. 
این مســأله بدون توجه به نیازهای خانواده های 
کارگران اســت و امکان تطبیق دستمزد طبقه 

کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.

کارشناس بازار کار:

دستمزد طبقه کارگر منطبق با واقعیت های اقتصادی باشد

کارفرمایان می گویند سایر 
سطوح مزدی، 5درصد به 
اضافه یک عدد ثابت زیاد 
شود و نظر گروه دولتی بر 
افزایش 20درصدی سایر 
سطوح به اضافه یک عدد 

ثابت است اما گروه کارگری 
معتقدند همه سطوح باید 

یکسان افزایش یابد

پیشنهاد دولتی ها 
34.2درصد افزایش روی 
همه آیتم های مزدی است 

یعنی هم پایه مزد و هم سایر 
مولفه ها ازجمله حق بن و 
مسکن. با این مدل، رقم 

افزایش درآمد کارگران )نه 
فقط پایه مزد( مبلغ یک 
میلیون و 12هزار تومان 

خواهد بود
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