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سال گذشته پس از آنکه حداقل 
دستمزد مصوب شــورای عالی کار 
پس از مذاکرات این شورای سه جانبه 
)با احتساب همه مزایا( به حدود چهار 
میلیون تومان رسید، کمتر کسی این 
تصور را داشت که این میزان از اجاره 
یک خانه مســکونی در کالن شهرها 
هم کمتر باشد، اما واقعیت امروز نشان 

می دهد که این اتفاق رخ داده است.
برای آنکه ســهم مســکن از کل 
هزینه های خانوار کارگری استخراج 
شود، الزم است که شناختی حدودی 
از وضعیت بازار مسکن در ارزان ترین 
نقاط مثال اســتان های تهران و البرز 
داشت. یک کارشناس امالک در شهر 
جدید پرند که یکی از دورترین نقاط 
به شهر تهران و کرج اســت، درباره 
وضعیت خانه های با متــراژ پایین و 
ارزان این شــهر به ایلنا می گوید: در 
این منطقه که عمدتا کارگرنشین به 
حساب می آید، منزلی با متراژ ۵۰ الی 
۷۰ متر که قابل سکونت باشد و قیمت 
رهن کامــل آن زیــر ۱۰۰ میلیون 

تومان باشد، به ندرت پیدا می شود.
از کارشــناس امالک دیگری در 
منطقه پاکدشت )جنوب شرق تهران 
بزرگ( در رابطه بــا وضعیت قیمت 
اجاره مسکن برای یک خانوار کارگری 
می پرسیم که او با بیان برخی نرخ ها 
می گوید: بــه ندرت ممکن اســت 
واحدهای ۴۰ الی ۵۰متری که حالت 
ســوییت دارد با نرخ حدود متوسط 
۸۰ میلیون تومــان رهن کامل پیدا 
کنید. وی در پاسخ به سوالی در رابطه 
با اینکه »تبدیــل کامل هزینه رهن 
کامل مسکن به اجاره ماهانه چگونه 
انجام می شود؟« گفت: تبدیل اجاره 
به رهن و بالعکس از طریق محاسبه 
ســود بانکی و مواردی از این دست 
صورت می گیرد که بنابر فرمول های 
محاسبه ما نرخ های متوسط بین ۸۰ 
تا ۱۰۰ میلیون تومــان رهن کامل، 

معادل ســه میلیون تا دو میلیون و 
۷۰۰هزار تومان اجاره کامل ماهیانه 
است که می تواند در برخی ماه های 

سال بیشتر نیز شود.
پس با احتســاب هزینه متوسط 
مســکن در جنوبی ترین نقاط شهر 
تهران و شهرها و شهرک های جنوبی 
اقمار آن می توان گفت بــا توجه به 
دســتمزد چهار میلیــون تومانی 
کارگران، هزینــه اجاره بهای کامل 
سه میلیون تومانی حداقل ۶۰ درصد 

از درآمد کارگران را می بلعد.
»پویا. م« کارگــر کارخانه تولید 
چسب که در جنوب غربی تهران کار 
می کند، می گوید: 3۰سال سن دارم 
و حدود یک سال است در تهران کار 
می کنم. به دلیل هزینه باالی حمل و 
نقل و همچنین به خاطر مجرد بودن از 
زمانی که از شمال به اینجا آمده و کار 
پیدا کردم، تنها موفق به اسکان در یک 
خوابگاه شــهری با شرایط نامناسب 

شــدم تا به محل کارخانــه نزدیک 
باشــم. خود این خوابــگاه ماهیانه 
یک میلیون و ۱۰۰هزارتومان بابت 
اجــاره از من دریافــت می کند. وی 
درباره چشــم انداز آتی زندگی خود 
گفت: »با ایــن وضعیت اســکان و 
اجاره خانه اساســا بحــث ازدواج را 

فراموش کرده ام«.
این همــه درحالــی رخ می دهد 
که برآوردهای بازار مســکن حاکی 

از آن است که رکود موجود در بحث 
تامین محل اسکان شهروندان مانع 
از افزایــش قیمت مســکن نخواهد 
شــد. »منصور ایزدپناه« کارشناس 
اقتصــادی در این رابطــه می گوید: 
بازار مسکن در سال آتی نیز با افزایش 
قابل توجه قیمت هــا مواجه خواهد 
بود زیرا به نظر می رسد صنایع تولید 
مصالح، عمدتا با افزایش هزینه های 
جاری مواجه بــوده و به همین علت 
شاخص های منفی در بازار سرمایه 
ایجاد می کننــد. این کارشــناس 
اقتصادی عالوه بــر قیمت مصالح، 
هزینه تامین مســکن را تابع قیمت 
زمین نیز ارزیابی کــرده و می افزاید: 
»چشم انداز قیمت زمین نیز در اغلب 

شهرها افزایشی است«.
حق مسکن کارگران یک دهم 

اجاره بها هم نیست
در این میان ســوال این است که 
اساسا باید چه میزانی به مزد حداقلی 

یک کارگر برای تامین هزینه مسکن 
افزوده شود؟ »کاظم فرج اللهی« فعال 
کارگری و کارشناس مسائل کار با بیان 
اینکه »حق مسکن 3۰۰هزارتومانی 
فعلی مصوب شورای عالی کار در سال 
جاری حتی یک دهم هزینه اجاره بها 
را پوشــش نمی دهد«، اظهار کرد: نه 
تنها حق مســکن پرداختی که کل 
دستمزد پرداخت شــده به کارگران 
کشــور حتی با هزینه های مسکن در 
روستاهای خارج اســتان تهران نیز 

همخوانی ندارد.
فرج اللهــی بــا تاکید بــر اینکه 
»طرفین تشــکیل دهنده شــورای 
عالی کار اعم از کارگری، کارفرمایی 
و دولت هیچ کــدام آن قدر هم دور از 
فضای اقتصادی نیســتند که ندانند 
حق مســکن فعلی بــرای کارگران 
هیچ میــزان از هزینه های این حوزه 
را پوشــش نمی دهد«، افزود: هیچ 
ضابطــه و قاعــده ای در قانون برای 
تعیین حق مسکن پیش بینی نشده 
و تعیین این میزان در سال های اخیر 
کامال دلبخواهی است. برخالف حق 
مسکن، ما حق اوالد را داریم که گفته 
می شود شــامل مزد سه روز کاری از 
میزان حداقل دســتمزد است که با 
این احتساب ۱۰درصد به دستمزد 
اضافه می کند اما در بحث مســکن 
هیچ ضابطــه خاصی بــرای تعیین 
کمک هزینه متناسب با هزینه های 

اجاره بها نداریم.
وی با انتقاد از تفکیک دســتمزد 
به انواع و اقســام مزایــای مضاعف 
بر دســتمزد تصریح کرد: در ســایر 
کشــورهای نسبتا توســعه یافته یا 
درحال توسعه، مشــاهده می کنیم 
که افزایش حداقل دستمزد به صورت 
یک جا بــه کل دســتمزد پرداختی 
منتقل می شود و به انواع و اقسام بن ها 
و کمک هزینه ها تقســیم نمی شود. 
این باعث می شود که مانند کشور ما 

کارفرمایان در هــر نقطه ای که اراده 
کردند، نتوانند ســایر این مبالغ را به 
اســم مزایا حذف کنند، حال که در 
ایران چنین اتفاقی می افتد و هرگاه 
به کارفرما فشــاری وارد می شــود، 
ابتدا مزایای اضافه بر دســتمزد را به 
اختیار حذف می کند. لــذا به جای 
تکه تکه کردن دستمزد، باید یک جا 
همه هزینه ها را در حداقل دستمزد 
منعکس کنند و به نظــرم کارگران 
آنقــدر از خرد بهره مند هســتند تا 
بتواننــد برای مــزد دریافتی خود با 
توجه به هزینه ها برنامه ریزی کنند 
و پرداخت چنین کمک هزینه هایی 
بیشــتر توهین به کارگران کشــور 

محسوب می شود!
این فعال کارگری با انتقاد از این 
رویکرد کــه برخی از کارشناســان 
و مســئوالن به صورت پیش فرض 
کارگــران را افرادی زیــر خط فقر 
مطلق در نظر گرفته اند، اظهار کرد: 
در شــرایطی که خط فقــر موجود 
در شــهرهای بزرگ امــروزه حدود 
۱۲میلیون تومان اســت و دستمزد 
۴میلیــون تومانی فعلی یک ســوم 
این میزان است، هزینه های مسکن 
بیش از دو سوم حقوق کارگران را به 
خود اختصاص می دهد و این یعنی 
پذیرش کارگران بــه عنوان افرادی 

گرسنه و زیر خط فقر مطلق.

۶۰ درصد حقوق کارگران هزینه سرپناه می شود

تبخیرآبباریکهدستمزددرحرارتباالیقیمتها

خبر

نخستین نشست دستمزد  شورای عالی کار 
پس از ســاعت ها مذاکره در حالی پایان یافت 
که نماینــدگان کارگری بر نزدیک شــدن رقم 
دستمزد ۱۴۰۱ به هزینه ۹ میلیون تومانی سبد 

معیشت کارگران تاکید کردند.
بــه گــزارش ایســنا، پنجمین نشســت 
 شــورای عالی کار با موضوع دســتمزد ۱۴۰۱ 
که روز شــنبه در وزارت کار آغاز شــد، با اعالم 
دیدگاه های گروه کارگری و کارفرمایی و بدون 
دســتیابی به نتیجه خاصی پایــان یافت. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی هم به بهانه دیدار با 
معاون اول رئیس جمهور، قبل از شروع نشست 
دســتمزد، دیدار کوتاهی با نمایندگان دو گروه 
کارفرمایی و کارگری داشــت و با آنها گفت وگو 
کرد. در این نشســت، طرفین دیدگاه های خود 
را درباره دستمزد ســال آینده و شرایط بنگاه ها 

مطرح کردند.
گروه کارفرمایی معتقد بود برخی از هزینه ها 
مثل مسکن، هزینه های اجتماعی و... برای عموم 
مردم است و تاکید داشتند که دولت طبق قانون 
اساسی موظف به تامین و پرداخت این هزینه ها 

و حمایت از بنگاه های اقتصادی است. در مقابل 
نمایندگان گروه کارگری نیــز توجه به تبصره 
یک و دو ماده ۴۱ قانون کار را خواســتار شده و 
بر نزدیک شدن رقم دستمزد کارگران به هزینه 

۹ میلیون تومانی سبد معیشت تاکید داشتند.
»هــادی ابــوی« نماینــده کارگــران در 
 شــورای عالی کار درباره جزئیات این نشســت 
گفت: پنجمین نشست  شورای عالی کار با حضور 
معاون روابط کار، نماینده وزارت صمت، نماینده 
موسســه اســتاندارد و نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی تشکیل شد. گروه کارگری در بیان 
نقطه نظرات مزدی خود بر لــزوم توجه به بند ۱ 
و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی و  سبد معیشت خانوار اشاره 
دارد، تاکید کردند. با توجــه به آنکه رقم ماهانه 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری در نشست 
قبلی  شــورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار 
تومان تعیین شد، نمایندگان کارگری نزدیک 
شدن رقم دستمزد سال آینده به سبد معیشت 
را خواســتار شــدند.ابوی درباره مطرح شدن 
موضوع مزد منطقه ای نیز گفت: مقرر شد تا این 

طرح به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از 
سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن 
نتایج آن، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری 
شود لذا دستمزد ۱۴۰۱ همچون روال سال های 
گذشته تعیین خواهد شد.همچنین مقرر شد 
دومین نشست دستمزد   شــورای عالی کار در 
تاریخ چهاردهم اسفند ماه )شنبه هفته آینده( 

برگزار شود.
مقایسه تورم و مزد در سال های اخیر

یک عضو دیگر   شــورای عالی کار نیز با بیان 
اینکه جلسه   شورای عالی کار بی نتیجه تمام شد، 
گفت: ادامه مباحث در مورد دستمزد را در جلسه 
آتی که شنبه هفته آینده برگزار می شود، پیگیری 
خواهیم کرد.محمدرضا تاجیک در گفت وگو با 
مهر اظهار کرد: در این نشست گزارشی از سوی 
کارشناســان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
جهت مقایســه تورم و مزد در سال های اخیر و 
چگونگی افزایش ها در سطوح مزدی در جلسه 
ارائه شد.وی ادامه داد: امیدوارم شرکای اجتماعی 
در جلســه آتی توان خود را برای پرداخت اعالم 
کنند تا وارد مبحث اصلی دستمزد شویم. توقع 

ما این بــود که کارفرمایان یک عــددی را برای 
دستمزد اعالم می کردند زیرا در این صورت کمی 

دیدگاه ها را نزدیک می کردیم.
تاجیک گفت: جلسات در صورتی می تواند 
برای جامعه کارگری مثبت باشد که دیدگاه های 

طرفین نزدیک به هم باشد.
جلسات امسال در بستر علمی پیش می رود

»فرامرز توفیقی» از دیگر نمایندگان کارگری 
در   شورای عالی کار هم در ارتباط با خروجی این 
جلســه به ایلنا گفت: در نشســت  شورای عالی 
کار، هر ســه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی 
دیدگاه های خود را در ارتباط با حداقل دستمزد 

مطرح کردند اما به عدد و رقم ورود نشد.

وی افزود: در این نشســت، در رابطه با تاثیر 
حداقل دستمزد در پایداری و توانمندی اقتصادی 
و اجتماعی خانوارهای کارگری بحث و اهمیت 
موضوع تبیین شد و مقرر شد که در نشست شنبه 

آینده به بحث عدد و رقم ورود کنیم.
توفیقی با بیان اینکه »جلسات امسال در بستر 
علمی پیش می رود«، افزود: امســال جلسات 
منطقی و در راستای قانون جلو می رود و تا اینجای 
کار، روند نشست ها و مذاکرات مثبت بوده است. 
امیدواریم در بقیه مسیر نیز همین رویه علمی و 
منطقی در پیش گرفته شود و دستمزد ۱۴۰۱ 
براســاس هزینه های خانوار و محاسبات سبد 

معیشت تعیین شود.

تعیین دستمزد کارگران به چهاردهم اسفندماه موکول شد

نشست بی نتیجه  شورای عالی کار در شامگاه شنبه

خط فقر در شهرهای بزرگ 
حدود ۱۲میلیون تومان و 

دستمزد ۴میلیون تومانی 
یک سوم این میزان است. 
هزینه های مسکن بیش از 
دو سوم حقوق را می بلعد و 
این یعنی پذیرش کارگران 

به عنوان افرادی زیر خط 
فقر مطلق

هرگاه به کارفرمایان 
فشاری وارد می شود، ابتدا 
مزایای اضافه بر دستمزد را 

به اختیار حذف می کنند، 
بنابراین به جای تکه تکه 

کردن دستمزد، باید یک جا 
همه هزینه ها را در حداقل 

دستمزد منعکس کنند
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 حذف قراردادهای موقت
 در کارهای مستمر، سخت است

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: باید به این سمت برویم که قرارداد دائم را در 
کارهای با جنبه مســتمر برقرار کنیم اما خب این 
کار بسیار سختی است. البته امیدواریم بتوانیم این 

موضوع را پیگیری کنیم.
به گزارش ایلنا، علی حسین رعیتی فرد درباره 
تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ 
قانون کار نیز گفت: طبق قانون کار، حقوق و دستمزد 
باید بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت تعیین 
شود. امیدواریم در جلسات شورای عالی کار بتوانیم 
تعادلی بین نماینده کارگر و کارفرما ایجاد کنیم تا هر 
دو گروه به رضایت برسند. این تصمیمی است که 
در شورای عالی کار باید با حضور شرکای اجتماعی 
گرفته شود و ما سعی می کنیم نظر شرکای اجتماعی 

را به هم نزدیک کنیم.
    

ایثارگران مقابل ساختمان 
مخابرات تجمع کردند

ایثارگران مخابرات 
با تجمع مقابل اســن 
شرکت، نسبت به تعلل 
در صدور احکام جدید 

اعتراض کردند.
این عده در گفت وگو 
با ایلنا، از اعتراض نسبت به  عدم تبدیل وضعیت خود 
خبر دادند. نمایندگان جامعه ایثارگران مخابرات 
می گویند: از شــهرهای مختلف به تهران آمدیم 
و مقابل ســاختمان اصلی مخابرات جمع شدیم 
تا نســبت به تعلل در تبدیل وضعیــت ایثارگران 

اعتراض کنیم.
یکی از این نمایندگان افــزود: به رغم موافقت 
ســهامداران و حکم صریح قانون بودجه ســال 
جاری، مخابرات در تبدیل وضعیــت ایثارگران 
شرکتی تعلل می کند. قرار بود کار تبدیل وضعیت 
نیروهای لیسانس، قبل از پایان سال خاتمه یابد و 
احکام جدید صادر شــود اما روند این کار با تاخیر 

همراه است.
ایثارگران مخابرات می گویند: براســاس الزام 
قانون بودجه، باید تمام ایثارگران نهادهای مختلف 
قبل از پایان سال تبدیل وضعیت شده و احکام جدید 
صادر شود حال که سهامداران مخابرات با این امر 
موافقت کرده اند، چرا در روند کار تسریع نمی شود؟

خواســته ایثارگــران، تبدیــل وضعیت تمام 
نیروهای شــرکتی و قراردادی ایثارگــر در تمام 
شرکت های پیمانکاری زیرمجموعه مخابرات، بدون 

توجه به مدرک تحصیلی است.
    

دو کارگر معدن زغال سنگ وازتنگه 
نور بر اثر انفجار جان باختند

دو کارگر معدن زغال سنگ وازتنگه شهرستان 
نور حین کار در تونل بر اثر انفجــار گاز متان دچار 
حادثه ریزش تونل شــدند که یکی از کارگران در 
ســاعت اولیه و نفر بعدی پس از حدود دو ساعت 

جست وجو از زیر آوار خارج شدند.
به گزارش ایلنا، هر دو کارگر با ۲۷ و ۲۴ ســال 
سن از اتباع کشور افغانستان در محل حادثه جان 
باختند و اجســاد آنها به سردخانه بیمارستان نور 

منتقل شد.
علت دقیــق حادثه و جزئیــات آن هنوز اعالم 
نشده اما با دستور دادستان بخش چمستان، معدن 
زغال سنگ روستای وازتنگه تا اطالع ثانوی تعطیل 

اعالم شده است.
    

کارگران متروی اهواز:
کسی صدای ما را نمی شنود

کارگران قطار شهری اهواز می گویند: وضعیت 
معیشتی ما با ۱۵ ماه حقوق معوقه خوب نیست و در 
آستانه سال نو، نیازمند کمک مسئوالن برای دریافت 

حداقل بخش از طلب خود هستیم.
به گزارش ایلنا، کارگران پروژه ساخت متروی 
اهواز گفتند: مرتبا برای وصول مطالبات ۱۵ ماهه 
خود در حال پیگیری هستیم. علت پیگیری هر 
روزه ما اعتراض به مشکالتی است که در نتیجه 
کمبود منابع مالی، فعالیت پروژه از سه سال پیش 
متوقف شده و این شائبه نیز وجود دارد که ممکن 

است مطالبات پایان سال ما پرداخت نشود.
به گفته یکــی از کارگــران، در آخرین تجمع 
کارگران که روز شنبه در مقابل کارگاه اقبال انجام 
شد مســئول پروژه باز هم وعده پرداخت بخشی از 
مطالبات ۱۵ماهه کارگران را داد ولی ما از این وعده ها 

خسته شده ایم.
او با بیان اینکه حدودا ســه سال است مشکل 
کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز غیرقابل 
حل باقی مانده و کسی پاسخ مان را نمی دهد، افزود: 
جای تاسف دارد بعد از ماه ها اعتراض، کسی صدای 

ما را نمی شنود.

اخبار کارگری

بازنشســتگان، بازماندگان و ازکارافتادگان 
تامین اجتماعی که روز یکشنبه )هشتم اسفند 
ماه( در شهرهای تبریز، اراک، تهران و... تجمع 

کردند.
به گزارش ایلنا، در این تجمعات بازنشستگان 

با ارائــه قطعنامــه ای، به زندگی نابه ســامان 
بازنشستگان اشــاره کرده و مدعی شده اند که 
زندگی های آنها بیش از پیش با فقر و تنگدستی 

پیوند خورده است.
آنها با اشــاره به از دست رفتن حق استقالل 
صندوق ها و عدم مشارکت در اداره آنها افزودند که 
منابع مالی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی 
و ســازمان تامیــن اجتماعی کــه متعلق به 
بازنشستگان است و در ســنوات اشتغال برای 

پشتوانه دوران بازنشستگی ذخیره شده بودند، 
به واسطه اعمال سیاستمداران از مدیریت شان 

خارج شده است.
این بازنشستگان با اشاره به اعتراض های سایر 
اقشار جامعه به مســائل معیشتی و اقتصادی، 
خواستار رسیدگی به وضعیت رفاهی خود شدند و 
خواسته های خود را مطرح کردند؛ خواسته هایی 
ازجمله تعیین مزد بر مبنای هزینه های واقعی 
زندگی )متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت 

خانوار و افزایش آن طبق تــورم واقعی(، تامین 
بیمه درمانی کارآمد و رایــگان طبق ماده ۵۴ 
قانون تامین اجتماعی )قانــون الزام( و انحالل 
بازار بیمه تکمیلی، پرداخت فوری دیون دولت 
به تامین اجتماعی که بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد 
تومان است، کوتاه کردن دست دولت بر صندوق 
تامین اجتماعی که دولتی نیست و تمام اموالش 
متعلق به بازنشستگان هســتند، اجرای کامل 
همسان سازی حقوق بازنشستگان، احتساب 

سابقه ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور همچون 
سابقه استحقاقی در متناسب سازی حقوق سال 
۹۹ بازنشستگان و پرداخت معوقه آن، مدیریت 
و نظارت بر صندوق های بازنشستگی و سازمان 
تامین اجتماعی توســط نمایندگان منتخب و 
مستقل بازنشستگان و پرداخت یکسان عیدی 
کارگری اعم از شــاغل و بازنشسته به میزان دو 

ماه حقوق.
این تجمع در شهرهای تبریز، اراک، تهران، 
کرمانشاه و شــیراز و شهرســتان های استان 
خراسان، قزوین، لرستان، اصفهان و خوزستان 

برگزار شد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف تجمع کردند


