
دومین جلسه شورای عالی کار درباره تعیین نرخ دستمزد 
کارگران برای سال آینده در شــرایطی 21 اسفند ماه برگزار 
می شــود که نماینده کارگران در این شورا می گوید اختالف 
نظر آنان با کارفرمایان بر ســر میزان افزایش حقوق هنوز رفع 

نشده است.
علی خدایی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: دیدگاه اعضای 
شــورای عالی کار درباره میزان افزایش دستمزدها بسیار با 

یکدیگر متفاوت اســت و بعید به نظر می رسد بتوان تکلیف 
افزایش حقوق کارگران را در هفته جاری مشخص کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: بدون 
شک برگزاری یک جلسه برای ایجاد تفاهم با این میزان از 
تفاوت دیدگاه کفایت نمی کند و نمی توان درباره میزان 
افزایش حقوق ســال 98 کارگران به نتیجه رسید مگر 
اینکه در شورا از سازوکار رای گیری استفاده شود تا بدین 

ترتیب تکلیف افزایش دستمزد کارگران روشن شود.
وی تصریح کرد: تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ایران و بانک مرکزی نشان می دهد که میان دستمزد و هزینه 

خانوار 3.3 نفری کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان اختالف 
وجود دارد و ما به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار 
به دنبال این هســتیم که این میزان اختالف برای سال آینده 
جبران شود. نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان 
کرد: مهمترین مسئله برای ما کاهش فاصله هزینه و دستمزد 
کارگران است که می تواند در قالب های نقدی و غیرنقدی انجام 
شود. پیش از این فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی گفته بود که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی 
کار به دنبال افزایش 20درصدی حقوق و دســتمزد سال 98 
کارگران هســتند، اما نمایندگان کارگری تن به هر قرارداد و 

خواسته کارفرمایان نخواهند داد.
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 ایران؛ بدترین کشور  جهان 
برای اشتغال زنان

ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی، 
سوئیس را بهترین کشور جهان از نظر عدالت 

جنسیتی در محیط کار معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی بــه مناســبت روز جهانــی زن به 
رتبه بندی 120 کشور جهان براساس تبعیض 
شغلی پرداخته است. این سازمان اعالم کرده 
است محروم شدن زنان از فرصت های شغلی 
برابر به اقتصــاد جهانی شــش تریلیون دالر 
خســارت زده اســت که معادل ۷.۵درصد از 
 کل تولید ناخالص داخلی کشــورهای جهان 

است.
در این رتبه بندی کشورها براساس امتیاز 
صفر تــا 100 رده بنــدی شــده اند که صفر 
به معنای کمتریــن میزان تبعیــض و 100 
بیشترین میزان اســت. طبق این رده بندی، 
ســوئیس با امتیاز 8.1، بهترین کشور جهان 
برای اشتغال زنان است در حالی که یمن با ۶۴ 
امتیاز، تبعیض آمیزتریــن محیط کاری برای 

زنان را دارد.
پس از ســوئیس، کشــورهای دانمارک، 
سوئد، فرانسه و پرتغال دارای کمترین میزان 
تبعیض برای زنان در محیط شــغلی بوده اند. 
در کشورهای توسعه یافته، اختالف دستمزد 
دریافتی زنان و مردان به طور متوسط معادل 

13.۶درصد بوده است.
ایران در رده بندی امسال باالتر از پاکستان 
و یمن و پایین تــر از اردن و گینه در رده 118 
جهان ایستاده است. گابریال راموس، از مدیران 
ارشد ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی 
گفت: با وجــود اجماع جهانی بر ســر عدالت 
جنسیتی به عنوان یک اولویت مهم، به کندی 
در حال حرکت به سمت پر کردن این شکاف 
هستیم و این مسئله در برخی از کشورها حادتر 
شده است. نیاز داریم بیشتر و بهتر کار کنیم. 
باید راه هــای هوشــمندانه تری در طراحی و 
به کارگیری سیاست ها داشته باشیم تا نتایج 
مقبول تری به دست بیاوریم در غیر این صورت 
تا 200 ســال دیگر هم به عدالت جنســیتی 

نخواهیم رسید.
    

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
اشتغال، قربانی زد و بند

 و رانت شده است
یک نماینده مجلس گفت: مدت هاست بر 
شفاف سازی درباره شستا اصرار داریم اما دولت 
تن به شفاف سازی نداده و به همین دلیل شاهد 
مشکالت بسیاری در شرکت های زیرمجموعه 

تامین اجتماعی هستیم.
به گزارش ایلنا، یحیــی کمالی پور با تاکید 
بر اینکه نســبت به مدیریت شستا انتقادهای 
بسیاری وجود دارد، گفت: انتقاد دلیل بر این 
نیســت که با کار غیرقانونــی موافقت کنیم. 
ســازمان تامین اجتماعــی بخش خصوصی 
است و نمی توان شرکت خصوصی را بار دیگر 

خصوصی سازی کرد.
کمالی پــور با تاکیــد بر اینکــه واگذاری 
شــرکت های شســتا به بخــش خصوصی 
هیــچ منفعتــی بــرای تامیــن اجتماعــی 
ندارد، گفــت: نمی دانم دولت بــا چه ادله ای 
 بــر واگــذاری شــرکت های شســتا تاکید 

داشته و دارد؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: 
اگر شفاف ســازی صورت بگیرد و اشکاالت و 
اشــتباهات مدیریتی این شرکت ها استخراج 
شــود، می تواند اصالحاتی بــرای بهبود این 
شــرکت ها انجام داد اما اینکه بدون مطالعه از 
خصوصی سازی شستا سخن به میان بیاوریم، 

اشتباه بزرگی است.
وی اظهار داشــت: اگر دولت شرکت های 
شستا را ناکارآمد می داند، باید دالیل، شرایط 
و عواملی که باعث ناکارآمدی شســتا شده را 
به صورت شفاف بررســی و اعالم کند نه اینکه 
سخن از خصوصی ســازی بگوید که به نوعی 

پاک کردن صورت مسئله است.
کمالی پور با تاکید بر اینکه ابتدا باید درد را 
تشخیص بدهیم و ســپس نسخه الزم را برای 
درمان تجویز کنیم، گفت: اگر شســتا زیان ده 
است یا سود الزم را نمی دهد باید بررسی کنیم، 
راهکار بدهیم و اصالح کنیم نه اینکه تیشــه 
برداریم و به ریشه بزنیم و بخواهیم شرکت های 
شستا را به ثمن بخس واگذار کنیم. تاکنون در 
بیش از 80درصد واگذاری ها با شکست روبه رو 
شده ایم و شرکت های بزرگ را به ثمن بخس به 
کســانی واگذار کرده ایم که اهلیت نداشته اند 
و در نهایت همان اشــتغال موجود را نیز نابود 

کرده ایم.

4
اخبار کارگری

محمد جندقی

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال شــمارش معکوس تعیین 
دســتمزد ســال آینده برای جامعه 
کارگری و کارکنان مشمول قانون کار 
آغاز می شــود اما طی سه سال گذشته 
پیش از ورود به مذاکرات تعیین دستمزد 
در شــورای عالی کار، میــزان مخارج 
ماهیانه زندگی کارگــران در »کمیته 
دستمزد« این شورا با حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار 
می گرفت تا با اســتخراج اعداد و ارقام 
مربوط به هزینه هــای زندگی، حداقل 
هزینه معیشت خانوار کارگری به عنوان 
مقدمــه ای برای مذاکرات دســتمزد 

مشخص شود.
کمیته دستمزد شــورای عالی کار 
برای سال 9۵ حداقل هزینه معیشت را 
دو میلیون و ۴89هزار تومان و برای سال 
9۶ این هزینه را دو میلیون و ۶۷0هزار 
تومان در ماه تعیین کرد. به این ترتیب 
در سال 9۶ نســبت به سال 9۵ هزینه 
ماهیانه زندگی 181هزار تومان افزایش 
یافت. به عبارتی قدرت خرید خانوار در 
سال 9۶ نسبت به ســال 9۵ به میزان 

181هزار تومان کاهش یافت.
در ســال جاری اما هزینه معیشت 
خانوار - ماه دی مبنای اســتخراج این 
محاسبات بود- به میزان قابل توجهی 
نسبت به سال گذشــته افزایش یافت. 
با محاســبات صورت گرفته در کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار، حداقل 
هزینه معیشــت خانوار برای سال 9۷ 
با احتســاب نرخ تورم 20.۶درصدی 
دی ماه و میانگین هر خانواده 3.3 نفر، 
معادل ســه میلیون و ۷۵9هزار تومان 
استخراج شــد که این میزان افزایش 
هزینه نشــان می دهد قــدرت خرید 
جامعه کارگری در سال جاری نسبت 
به سال 9۶ یک میلیون و 89هزار تومان 

کاهش یافته است.
از مجموع ســه میلیون و ۷۵9هزار 
تومانی هزینه معیشت در سال جاری 
که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در 
مورد آن متفق القول هستند، 992هزار 
و ۴۵0 تومان ســهم هزینه های اقالم 
خوراکی و 2میلیون و ۷۶۷هزار تومان 
ســهم اقالم غیرخوراکی است. به این 
ترتیب 2۶.۴درصد سهم اقالم خوراکی 
و ۷3.۶درصد سهم اقالم غیرخوراکی 

است.

جزئیات هزینه های اقالم خوراکی 
سبد معیشت خانوار که ســیزده قلم 
کاالی دارای بیشــترین سهم در سبد 
خوراکی ها را شــامل می شوند، نشان 
می دهد نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، 
سیب زمینی، سبزیجات، میوه ها، گوشت 
قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، 
روغن های نباتی و قندوشــکر مبنای 
تخمین هزینه های خوراکی خانوار بوده 
است. البته به گفته نمایندگان کارگری 
شورای عالی کار، در محاسبه هزینه های 
اقالم خوراکی حداقل هزینه ها مبنا قرار 
گرفته اســت بنابراین هزینه معیشت 
3 میلیون و ۷۵9هزار تومانی، »حداقل 
هزینه معیشت ماهیانه خانوار« محسوب 

می شود.
 هزینه ماهانه خوراکی ها 

چقدر است؟
مقایسه تغییرات قیمتی هر یک از 
اقالم مذکور در سال 9۶ نسبت به سال 
9۷ نشان می دهد در کمیته مزد شورای 
عالی کار، هزینه مصرف ماهیانه نان یک 
خانوار کارگری در سال گذشته ۷0هزار 
و 992 تومان تخمین زده شــد که در 
سال 9۷ هزینه این قلم کاال تقریباً بدون 

تغییر ماند.

هزینه مصرف ماهیانه برنج در سال 
گذشــته ۶۶هزار و 310 تومان برآورد 
شد که در سال جاری این هزینه 8۵هزار 

و ۶32 تومان تخمین زده شد.
همچنین هزینه مصــرف ماهیانه 
ماکارونی که در ســال گذشته ۵هزار و 
1۴8 تومــان تخمین زده شــد، برای 
امســال ۷هزار و 920 تومان در ســبد 
خوراکی خانوار تعیین شــد. حبوبات 
مورد نیاز ماهیانه در سبد هزینه خانوار 
نیز از حدود 21هــزار و ۴00 تومان به 

23هزار و 200 تومــان افزایش یافته 
است.

هزینــه ماهیانه ســیب زمینی از 
9هزار و 3۵۵ تومان در سال 9۶ با رشد 
۷۴.1درصدی به 1۶هزار و 28۵ تومان 
در سال جاری رســید. هزینه ماهیانه 
سبزی ها در ســبد خوراکی خانوار نیز 
با رشــد قابل توجــه 11۷.1درصدی 
همراه بود و از ۵0هزار و ۴90 تومان در 
سال گذشته به 109هزار و ۶00 تومان 

افزایش یافت.
هزینه میوه مصرفــی ماهیانه نیز از 
۷9هزار و 300 تومان به حدود 108هزار 

تومان در ماه افزایش پیدا کرده است.
هزینه گوشت قرمز و گوشت سفید 
در سبد خوراکی خانوار نسبت به سال 
گذشــته هر کدام ۴۷.9درصد رشــد 
داشــته اند به طوری که هزینه مصرف 
ماهیانه گوشت قرمز در ماه 220هزار 
تومان و هزینه مصرف ماهیانه گوشت 
سفید نیز ۶۵هزار و ۵00 تومان تخمین 

زده شده است.
هزینه مصرف تخم مــرغ در ماه که 
ســال گذشــته 21هزار و 800 تومان 
برآورد شده بود، در سال جاری 2۵هزار 

و ۶00 تومان تخمین زده شده است.
همچنین هزینه هــای مربوط به 
لبنیات مصرفــی ماهیانه خانــوار از 
13۷هزار و ۷00 تومان در ســال 9۶ به 
219هــزار و ۵00 تومان افزایش یافته 

است.
روغن خوراکــی و قندوشــکر به 
عنــوان دو قلم کاالی مورد نیاز ســبد 
خوراکی های ماهیانه خانوار به ترتیب 
۴2درصد و 18.۶درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش هزینه داشته اند. هزینه 
مصرف ماهیانه روغن های نباتی خانوار 
از 1۷هزار و 300 تومان در سال گذشته 
به 2۴هزار و ۶00 تومان و هزینه مصرف 
ماهیانه قند و شکر نیز از 13هزار و 10۷ 
تومان در ســال 9۶، برای سال جاری 
1۵هزار و ۵۴0 تومان برآورد شده است.

در حالی سبد هزینه خانوار کارگری 
ســه میلیون و ۷۵9 هزار تومان تعیین 
شده است که حداقل دستمزد امسال 
یک میلیون و 111هــزار و 200 تومان 
اســت و حداقل دریافتی یــک کارگر 

متأهل با یک فرزند )خانــوار 3 نفره( با 
احتساب حق مســکن، بن کارگری و 
حق اوالد یک میلیون و ۵3۴هزار و ۵00 

تومان است.
یک محاسبه ساده نشان می دهد، 
فاصله دســتمزد دریافتی یک کارگر 
متأهل حداقلی بگیر حدود 2 میلیون 
و 220هزار تومان بــا هزینه ماهیانه او 
فاصله دارد، یعنی دخــل و خرج یک 
کارگر حداقلی بگیر، 2.2میلیون تومان 

کسری دارد.
براین اساس، پیشنهاد نمایندگان 
کارگری در کمیته دستمزد شورای 
عالــی کار این اســت کــه حداقل 
دستمزد برای ســال 98، به صورت 
نقدی و همراه با توزیع ماهانه کاالهای 
اساسی به گونه ای باشد که کارگران 
بتوانند حداقل هزینه های معیشت 
خود را پوشــش دهند. این پیشنهاد 
مورد موافقت نمایندگان کارفرمایی 
در کمیته دســتمزد هم قرار گرفته 

است.
نخســتین جلســه مذاکــرات 
دســتمزد 98 پنجم اســفند ماه در 
شــورای عالــی کار به عنــوان تنها 
مرجع تصمیم گیرنده برای دستمزد 
کارگران برگزار شد و دومین جلسه 
این شــورا قرار اســت روز سه شنبه 
هفته جاری با حضور وزیر کار تشکیل 
شــود تا پس از مذاکرات نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی تا پیش از پایان 
ســال، میزان افزایش دستمزد برای 

سال آینده تعیین شود.

چگونه هزینه خانوار به ۳میلیون و۷۶۰هزار تومان رسید

کسری2/2میلیونیدخلوخرجیککارگرحداقلیبگیر

خبر

انجمن یاری کــودکان در معرض خطر روند 
نامطلوب خصوصی ســازی و انحصــاری کردن 
خدمات عمومی از مدرسه، بیمارستان تا کارخانه 
را مسبب آسیب های اجتماعی در زندگی کودکان 

دانست.
این تشــکل حمایتی کودکان بر پیمان نامه 
1989 حقوق کودک که ایران نیز به عضویت در 
این کنوانسیون درآمده، اشاره کرده و عدم ایفای 
وظیفه دولت در حمایت از خانواده های کارگری 
را آسیب زا توصیف کرده و در بیانیه ای تاکید کرد: 
عدم حمایت از خانواده هایی که در شرایط سخت 
و در معرض بیکاری یا دستمزد پایین قرار دارند، 
کــودکان را در معرض انواع آســیب هایی مانند 
محرومیت، فقر، اعتیاد، بیماری، ســوءتغذیه، 
فحشا، بزهکاری، کار اجباری، کار در خیابان ها و 
مکان های پرخطر، تن فروشی و ازدواج زودهنگام 

دختران قرار داده است.
در بخشــی از ایــن بیانیــه دربــاره نقش 

خصوصی سازی در افزایش آسیب های اجتماعی 
حوزه کودکان آمده اســت: آنچه امروز به عنوان 
خصوصی سازی در رسانه ها مطرح می شود، فارغ 
از بحث های حاشــیه ای درباره چگونگی انجام 
آن، همواره با پولی سازی خدمات عمومی مانند 
آموزش و بهداشــت همراه بوده است. این روند با 
دوچندان کردن فشار بر زنانی همراه شده که غالباً 
کارهای مراقبتی و بازتولیدی را به صورت رایگان 
انجام می دهند، درحالی که نوک پیکان این آسیب ، 
کودکان جامعه را هدف قرار داده و فقر مضاعف را 
به آنان تحمیل کرده است. در شرایطی که دست 
نیرومند خصوصی ساز بر جامعه چنگ انداخته، 
کارخانه و بیمارستان و مدرسه و هر آنچه زندگی 
مردمان به آن وابسته است را طلب می کند، چند 
ماه حقوق نگرفتن فقط یک تاخیر ساده در پرداخت 
نیست، بلکه قتل عام خانواده و اجتماع است. با اتکا 
به تجربه خودمان و همچنین با نگاهی به سایر نقاط 
دنیا، واضح است که خصوصی سازی نیازهای مردم 

را برآورده نمی کند و هرگز در راستای حاکمیت 
شفاف و صادقانه نبوده اســت بلکه به انحصاری 
ساختن قدرت و ثروت و انتقال خدمات عمومی 

به دست کارفرماهای خصوصی منجر می شود.
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شد: به نظر 
می رسد دولت هم در مورد کودکان محروم تمایل 
دارد سمن ها مرهمی موضعی باشند بر زخم های 
عمیق اجتماعی که نتیجه سیاســتگذاری های 
مشــابه در دولت های متوالی است. سال هاست 
نیرو و صدایمان را جمع کرده ایم و خواســته ایم 
همه کودکان از آموزش رایگان، کیفی و عادالنه 
برخوردار شوند و باور داریم بدون برنامه همه جانبه 
در حمایت از همه کــودکان، همچنان آموزش و 
پرورش دور باطل را طی خواهد کرد. خطراتی که 
امروز دامن کودکان مان را گرفته فقط با سازوکار 
و برنامه دولت مدافع حقوق کودکان قابل جبران 
است در غیر این صورت هر روز بر فقر و بی پناهی 

کودکان افزوده خواهد  شد.

انجمن یــاری کودکان در معــرض خطر در 
این بیانیه تاکید کــرد: یکی از اصول اساســی 
پیمان نامــه حقوق کودکان حفــظ و حمایت از 
حریم خانــواده برای رشــد و بالندگی کودکان 
است تا از آسیب ها در امان باشند. در پیمان نامه 
1989 حقوق کودک ماده 2 بخش 1 آمده است 
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات الزم 
را جهت تضمیــن حمایت از کــودک در مقابل 
تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، 
فعالیت ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی 
یا اعضای خانواده کــودک به عمل خواهند آورد. 

عدم حمایت از خانواده های کارگران که در شرایط 
سخت و در معرض بیکاری یا دستمزد پایین قرار 
دارند، کودکان را در معرض انواع آسیب ها مانند 
محرومیت، فقر، اعتیاد، بیماری، ســوءتغذیه، 
فحشا، بزهکاری، کار اجباری، کار در خیابان ها و 
مکان های پرخطر، تن فروشی و ازدواج زودهنگام 
دختران قرار داده است. برعهده دولت، مسئوالن 
و متولیان امور اســت که هرچه زودتر این قائله 
بی تدبیری خصوصی سازی سرمایه های عمومی 
و ملی را فیصله دهند تا بیش از این کودکانی که در  
ایران زندگی می کنند از حقوق شان محروم نشوند.

انجمن یاری کودکان در معرض خطر:

خصوصی کردن خدمات عمومی، عامل کار کودکان است

عضو کارگری شورای عالی کار:

اختالف نظر کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد رفع نشده است

در حالی سبد هزینه خانوار 
کارگری سه میلیون و ۷۵۹ 
هزار تومان تعیین شده که 

حداقل دستمزد امسال 
یک میلیون و ۱۱۱هزار و 

۲۰۰ تومان است و حداقل 
دریافتی یک کارگر متأهل 

با یک فرزند با احتساب 
حق مسکن، بن کارگری 
و حق اوالد یک میلیون و 

۵۳۴هزار و ۵۰۰ تومان است

حداقل هزینه معیشت 
خانوار برای سال ۹۷ با 

احتساب نرخ تورم 
۲۰.۶درصدی دی ماه و 

میانگین هر خانواده ۳.۳ 
نفر، سه میلیون و ۷۵۹هزار 

تومان استخراج شد که 
نشان می دهد قدرت 

خرید جامعه کارگری در 
سال جاری نسبت به سال 
۹۶ یک میلیون و ۸۹هزار 

تومان کاهش یافته است
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