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»هزینه ها دالری، حقوق مان ریالی«؛ 
در ظاهر فقط یک پالکارد ســاده است 
که یکــی از بازنشســتگان کارگری در 
دست گرفته اما پشت این پالکارد ظاهراً 
ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه 
هزینه های زندگی با نــرخ دالر حرکت 
می کند که البته موضوع عجیبی نیست 
و از همین رو، تمــام نهادهای اقتصادی 
بین المللی نیز در قیــاس قدرت خرید 
نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه 
دالر را به عنوان مبنای مقایســه به کار 
می برند.وقتی خوراک دام و طیور و کود 
کشاورزی با نرخ دالر همگام است و زمانی 
که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل 
شــدید تولیدکنندگان حتی در بخش 
کشاورزی و دامداری به صادرات کاالها و 
محصوالت خود شده، نتیجه صعود تمام 
کاالها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته 
تا گوشــی های موبایل و کامپیوترهای 
شخصی با نرخ دالر اســت. بنابراین در 
آســتانه مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس 
حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی 
کار در دیگر کشورهای جهان و نگاهی 
به تاریخچه تعیین حداقل دستمزد در 
مقیاس ملی و جهانی، می تواند بسیاری 
از ابهامات را روشن کند و پاسخی باشد 
به بهانه های مکرر »دایگان مهربان تر از 
مادر« برای کارگران بیکار و قرارداد موقت 
که مدام ادعا می کنند »مزد را زیاد نکنید 
که اگر زیاد کنید، کارگر غیررســمی و 

تعدیل زیاد می شود«.
ایران؛ پس از گامبیا و حتی 
افغانستان و بورکینافاسو!

»فرامرز توفیقــی«، رئیس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشــور، در این رابطه یک تحقیق 
انجام داده است. او با استناد به داده های 
صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، 
لیستی از دستمزد کارگران کشورهای 
مختلف تنظیم کرده اســت. براساس 
داده هــای این نهاد بین المللــی، ایران 
در رتبــه ۱۶۰ دنیا قــرار دارد. در باالی 
فهرست، سوئیس با ۶۱۵۳ دالر حداقل 
دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، 
موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبــورگ ۴۴۳۱، 
توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین 

کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد 
کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دالر است. در 
این جدول پایین تر می آییم؛ فلسطین 
رتبه ۶۶ بــا ۸۲۷ دالر، مالدیو رتبه ۷۲ با 
۷۳۵ دالر، کنگــو در آفریقا در رده ۷۱ با 
۷۴۰ دالر، حتــی ســودان جنوبی در 
رتبه ۸۲ بــا ۵۸۶ دالر و گواتماال در رتبه 
۹۵ با ۴۵۵ دالر قرار گرفته اند. لیســت 
دستمزد کشــورها قبل از رتبه ۱۶۰ که 
به ایران می رسیم، هم به این شرح است: 
۱۵۶ ســودان بــا ۹۷ دالر، ۱۵۷ مالی 
با ۹۵ دالر، ۱۵۸ ســوریه بــا ۸۶ دالر و 
۱۵۹ گامبیا با ۸۲ دالر.در این فهرست 
کارگران ایرانی با حداقل دستمزد ماهانه 
۷۵ دالری، در جایــگاه ۱۶۰ جهان قرار 
دارند. توفیقی در ایــن رابطه می گوید: 
ایران جایگاه ۱۶۰ را دارد، پس از گامبیا 
و حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ است. 
جالب است بورکینافاسو هم از ایران باالتر 
است و همچنین بنگالدش که کشوری 
بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم به عنوان 
کشوری بحران زده از ایران باالتر است و 
حتی عراق و سوریه جنگ زده هم نسبت 

به ایران جایگاه باالتری دارند.
او توضیح می دهد: این عدد مطابق 
دالر ۲۷۰۰۰ تومانــی و آخرین پرونده 
دســتمزد کارگران در دولــت قبل در 
شامگاه بیست و سوم اســفند ماه سال 
۹۹ متعاقب افزایــش ۳۹درصدی مزد 
به دست آمده اســت. بنا به عدد تعیین 
شده از سوی شــورای عالی کار، حداقل 
دریافتی هر کارگــر ایرانی برای یک ماه 
اشــتغال ۲ میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۳ 
تومان و مجموع دریافتــی خانواده ۳.۳ 
نفری، ۴میلیون و ۵۰هزار تومان تعیین 
شده است. با احتســاب کارکرد ماهانه 
۱۹۲ ســاعت برای کارگــران، حداقل 
دستمزد ســاعتی آنها در ایران معادل 
۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دالر ۲۴هزار 
تومانی حدود ۰.۶۲ دالر است که اگر تنها 
دستمزد مدنظر باشــد، در انتهای صف 
هســتیم و اگر با کل مزایا باشد می شود 
۱۱۹.۶۸ دالر کــه بــاز در انتهای صف 
در رتبه ۱۵۷ام هســتیم، مکانی که به 
هیچ وجه شایســته کارگر ایرانی نبوده 

و نیست.
دستمزد انحرافی

بی توجهی به الزامات دســتمزدی 

به خصوص بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، 
موجب شده که سیاســت گذاری های 
تعیین حداقل دســتمزد، همیشــه به 
سمت ســقوط قدرت خرید کارگران 
حرکت کند. اگر از ابتدای تصویب قانون 
کار در ســال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد 
براســاس بایدهای بند دوم ماده ۴۱ و 
مطابق بــا هزینه های واقعــی زندگی 
افزایش می یافت، امروز شاهد این سقوط 
سهمگین نبودیم و ایران از نظر دستمزد 
نیروی کار، بعد از کشــورهای بحرانی 

جهان نمی ایستاد!
توفیقی توضیح می دهد: براســاس 
مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای 
تعیین حداقل دســتمزد تعریف شده 
اســت؛ یکی از این فاکتورها در مواردی 
نادیده گرفته شــده و معیــار دیگر هم 
سال ها به دست فراموشی سپرده شده 
است. حداقل دســتمزد باید منطبق بر 
نرخ تورم اعالم شــده از سوی نهادهای 
رسمی و در شرایط حداقلی، تامین کننده 
نیازهای خانواده باشد. هنگام مشخص 
شدن حداقل دستمزد در سال های اخیر، 
نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار 
گرفته اما هزینه های جاری زندگی بیشتر 
از نرخ اعالم شده است. فعاالن کارگری 
در سال های اخیر تالش کرده اند تا معیار 
دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد 
معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی 
در شــورای عالی کار قرار دهند چرا که 
از ســال ۱۳۶۹ تاکنون هرگز تورم روی 
بند دو ماده ۴۱ دیده نشــده است بلکه 
این عدد روی دســتمزد لحاظ شده که 
به فرض لحاظ ۱۰۰درصدی، باز انحراف 
معناداری صورت گرفته چرا که باید تورم 
روی سبد معیشت محاسبه و در دستمزد 

لحاظ شود.او با یک محاسبه مثالی ساده 
توضیح می دهد: »فرض بگیریم ســبد 
معیشت سال الف معادل ۵ میلیون تومان 
باشد و در همان سال دستمزد ۲میلیون و 
تورم فرضی نیز ۴۰درصد باشد. ۴۰درصد 
سبد معیشــت که تورم روی آن مطابق 
علم اقتصاد محاســبه شــده، می شود 
۲میلیون تومان که باید مطابق بند یک 
ماده ۴۱ روی حداقل دستمزد لحاظ شود 
و با این حساب، حداقل دستمزد بشود 
۴میلیون تومان. اما در انحرافی معنادار، 
این تورم روی مداخل یعنی دســتمزد 
لحاظ می شــود که آورده آن ۸۰۰هزار 
تومان است و دســتمزد افزایش یافته 
می شــود ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان؛ 
یعنی یک میلیون و ۲۰۰هــزار تومان 
برداشت از جیب کارگران. تجمیع این 
دســت کاری ها به اضافه دســت کاری 
سبد معیشــت کار را به جایی رسانده 
که در حال حاضر فاصله ســبد واقعی با 
دستمزد دست کاری شده، یک فاصله 

۱۲۲درصدی است«.
ادعای بی اساس افزایش دستمزد 

بیش از نرخ تورم
یک ادعای مکــرر دولت ها، افزایش 
دستمزد بیش از نرخ تورم در سال های 
اخیر اســت. اگر این ادعا صحت داشت، 
چرا ما باید به قعر جدول دستمزدهای 
کارگران جهان سقوط می کردیم چون 
اگر دستمزد هم پا با افزایش هزینه های 
زندگی افزایش یابد، ســقوط معیشتی 
و از دســت دادن قدرت خریــد، دیگر 
معنایی ندارد.رئیس کمیته دســتمزد 
کانون عالی شوراهای کار در این رابطه 
توضیح می دهد: اولین کمیته دستمزد 
شــورای عالی کار در دولــت روحانی 

در اســفند ماه ســال ۹۲ تشکیل شد. 
نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشــان 
داد دســتمزد کارگران حداقل بگیر با 
۲۵درصد افزایش، معــادل ۶۰۸هزار و 
۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران 
در گزارشــی درباره نرخ تورم ســاالنه 
نوشت که تغییرات شــاخص کل )نرخ 
تورم شــهری( در دوازده ماه منتهی به 
اسفند سال ۹۳ نســبت به دوره مشابه 
سال قبل از آن معادل ۱۴.۸درصد است. 
بانک مرکزی نیز گــزارش اختصاصی 
خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن 
را ۱۵.۶درصد اعالم کرد. شــورای عالی 
کار، مبلغ ۷۱۲هــزار و ۴۲۵ تومان را به 
عنوان دستمزد حداقل بگیران در سال 
۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای 
افزایش ۱۷درصدی دستمزد کارگران 
بود. مرکز آمار ایران با انتشــار گزارش 
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۴ 
براســاس پایه ۱۳۹۰ اعالم کرد که نرخ 
تورم ۱۴.۸درصد است، در حالی که نرخ 
تورم با اختالف ۳درصدی از سوی بانک 

مرکزی معادل ۱۱.۹درصد اعالم شد.
او به سال های بعد هم اشاره می کند 
و می گوید: کمیته دســتمزد ۱۴درصد 
مزد کارگــران را در ســال ۹۵ افزایش 
داد تا درآمد ماهیانــه یک حداقل بگیر 
معادل ۸۱۲هزار و ۱۶۶ تومان باشــد. 
بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ 
را معادل ۹درصد اعالم کرد. نمایندگان 
دولــت و کارفرما بــا اتکا بر نــرخ تورم 
تک رقمی ســال ۹۵، مانــع از افزایش 
چشــمگیر دریافتی کارگران در سال 
۹۶ شدند و دستمزد حداقل بگیران در 
این ســال با افزایش ۱۴.۵درصدی در 
کانال ۹۰۰هــزار تومان قــرار گرفت و 
به عدد ۹۲۹هزار ۹۳۱ تومان رســید. 
در این ســال، مرکز آمار ایران نرخ تورم 
برای کل کشور را ۸.۲درصد و در مناطق 
شــهری ۸.۱درصد اعالم کــرد. بانک 
مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ 
تورم را ۹.۶درصد اعالم کرد. دســتمزد 
حداقل بگیران در سال ۹۷ برای نخستین 
بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد 
با افزایش ۱۹.۵درصــدی معادل یک 
میلیون و ۱۱۱هزار و ۲۶۹ تومان شــد. 
مرکز آمار ایران نیز در گزارش ســاالنه 
خود نوشــت که در اســفند ماه ۱۳۹۷ 
عــدد شــاخص کل )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۱۶۴.۳ رســید که نســبت به ماه قبل 
۳.۹درصد افزایش نشــان می دهد. در 
این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵درصد است 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
۴۷.۵درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای 
خرید یــک مجموعــه کاال و خدمات 
یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به اســفند مــاه ۱۳۹۷ به 
۲۶.۹درصد رسید که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل )۲۳.۵درصد( ۳.۴واحد 
درصد افزایش نشان می دهد. شاخص 
قیمــت در گــروه عمــده خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه 
قبل ۶.۴درصد و در گروه عمده کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات ۲.۷درصد افزایش 
نشــان می دهد. درصد تغییرات قیمت 
در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ 
برای این دو گــروه به ترتیــب ۷۴.۴ و 

۳۶.۹درصد است. بانک مرکزی نیز از نرخ 
۲۶.۹درصدی تورم در این سال خبر داد.

توفیقی ادامه می دهد: سال های ۹۳ 
تا ۹۶ اختالف میان دستمزد و نرخ تورم 
همواره مثبت برآورد شــده اما در سال 
۹۷ و برای بار نخست، این اختالف منفی 
اعالم شد. این طور به نظر می رسد، سال 
۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره 
تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان 
فعاالن کارگری و دولت مــردان وجود 
دارد. دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش 
۳۶.۴درصــدی بــرای حداقل بگیران 
به مرز یک میلیــون و ۵۱۶هزار و ۸۸۲ 
تومان رســید. نرخ تورم ساالنه از سوی 
مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب 
۳۶.۴ و ۳۴.۴درصد اعالم شــد. اگرچه 
اطالعات بانک مرکزی بیانگر اختالف 
مثبت میــان افزایش دســتمزد و نرخ 
تورم ساالنه بود اما چنین مبلغی بازهم 
پوشش دهنده شــکاف میان دستمزد 
و معیشت براســاس آمار و ارقام اعالم 
شده در سال ۹۷ نبود. دستمزد در سال 
۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹درصدی به عدد 
یک میلیون و ۸۳۵هــزار و ۴۲۷ تومان 
رسید. نرخ تورم ســاالنه از سوی مرکز 
آمار ایران معادل ۳۶.۴درصد اعالم شد. 
اعالم این خبر همچون آب ســردی بر 
پیکره گروه های کارگری جاری شد تا از 
اختالف ۱۵درصدی میان درآمد و هزینه 
پرده برداشت.وی در جمع بندی تصریح 
می کند: »افزایش تــورم روی مداخل، 
این آوار ســهمگین را بر سر خانوارهای 
کارگری فروریخته است. فروبارِش گرانی 
و سقوط، دستاورد سیاست گذاری های 
مزدی این ســال ها بوده و حاال با استناد 
به همین داده های رســمی، چطور ادعا 
می شود که مزد بیشتر از نرخ تورم افزایش 

یافته است«.
توفیقی در پایان می گوید: »دستمزد 
ســاالنه میانگیــن در ایران براســاس 
شــاخص برابری قدرت خرید در سال 
۲۰۱۸، در حــدود ۱۱هزار و ۸ ســنت 
بوده و دستمزد ساعتی ۴ دالر و ۸ سنت. 
تاکید می کنیم که این رقم براســاس 
شاخص برابری قدرت خرید است زیرا 
اگر رقم اسمی حقوق را در نظر بگیریم، 
دستمزد میانگین ساالنه حدود ۴ هزار 
دالر و دســتمزد ســاعتی ۱ دالر و ۷۵ 
سنت می شود« و دقیقاً به همین دلیل 
اســت که ایران بعد از کشورهایی مانند 
بورکینافاسو، عراق، لیبی درگیر بحران 

و ترکیه قرار می گیرد.

جایگاه کارگر ایرانی  پایین تر از کارگران گامبیا، عراق و حتی افغانستان و بورکینافاسو!

رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دالر دستمزد ماهانه

تجمیع دست کاری ها 
در حوزه تورم به همراه 

دست کاری سبد معیشت، 
کار را به جایی رسانده 

که در حال حاضر فاصله 
سبد واقعی با دستمزد 
دست کاری شده، یک 

فاصله ۱۲۲درصدی است

طبق ادعای مکرر دولت ها، 
افزایش دستمزد بیش از 

نرخ تورم در سال های اخیر 
است ولی اگر دستمزد هم پا 

با افزایش هزینه های زندگی 
افزایش می یافت، سقوط 
معیشتی و از دست دادن 

قدرت خرید، دیگر معنایی 
نداشت

صندوق بین المللی پول 
در آوریل ۲۰۲۱، لیستی 

از دستمزد کارگران 
کشورهای مختلف تنظیم 

کرده است. در این فهرست 
کارگران ایرانی با حداقل 

دستمزد ماهانه ۷۵ دالری، 
در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار 

دارند
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نسرین هزاره مقدم

دستور رئیس جمهوری در مورد 
پرداخت عیدی بازنشستگان

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به 
ریاســِت رئیس جمهوری، پیرامون پرداخت عیدی 
بازنشستگان صحبت شد.به گزارش ایلنا، بر این اساس 
موضوع تامین و پرداخت عیدی بازنشستگان مورد 
توجه قرار گرفت و رئیسی، ســازمان برنامه و بودجه 
و دســتگاه های اجرایی را ملزم کرد حقوق و عیدی 
کارکنان و بازنشستگان را به سرعت پرداخت کنند.

رئیسی به دولت توصیه کرد: همه سیاست ها در بودجه 
سال ۱۴۰۱ به گونه ای باشند تا عالوه بر ثبات، سبب 
رونق سرمایه گذاری، تولید، کارآفرینی و اشتغال شود.

     
 تجمع پرستاران 

مقابل تامین اجتماعی
پرستاران سازمان تامین اجتماعی روز گذشته با 
حضور در مقابل سازمان تامین اجتماعی به مخالفت با 

بازنشستگی زودتر از موعد خود اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، طبق قانون تامین اجتماعی، امکان 
بازنشســتگی زودتر از موعد با ۲۰ سال بیمه پردازی 
مســتمری با ۲۵ ســال بیمه پردازی متناوب برای 
مشموالن مشاغل ســخت و زیان آور، وجود دارد. با 
این حال و به گفته پرستاران معترض، سازمان تامین 
اجتماعی به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات 
کشوری شروط دیگری را برای کارکنان مشمول قانون 
تامین اجتماعی در نظر گرفته است.آنها یادآور شدند که 
کمیسیون اجتماعی مجلس به مشکل آنها رسیدگی 
نمی کند و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم 

پاسخگوی خواسته های پرستاران نیستند.
    

کارگران معدن زغال سنگ طزره به شاهرود: 
حذف شرکت های پیمانکاران 

عملی شود
گروهی از کارگــران معدن زغال ســنگ طزره 
گفتند: سالهاست پیشنهاد تبدیل وضعیت قرارداد از 
حالت پیمانکاری را مطــرح می کنیم اما به جای رفع 
این مشــکل، قرارداد کارگران را با پیمانکاران تمدید 
می کنند.گروهی از کارگران پیمانکاری معدن زغال 
سنگ طزره واقع در شهرســتان دامغان در تماس با 
خبرنگار ایلنا گفتند: صبح دوشنبه )۲بهمن ماه( برای 
سومین روز مقابل ســاختمان ستاد مرکزی شرکت 

زغال سنگ البرز شرقی در شاهرود تجمع کردیم.
آنها با بیان اینکه کارگران حاضر به ادامه همکاری 
با پیمانکاران نیستند، افزودند: مدیران شرکت زغال 
سنگ البرز شرقی توجهی به مخالفت کارگران این 

مجموعه برای حضور پیمانکار ندارند.

یکی از کارگران گفت: کارگران معدن زغال سنگ 
تمام روز شــب در اعماق زمین در حال کار هستند و 
انتظار دارند مسئوالن که برخی از آنها حتی یکبار به 
داخل تونل ها ورود نکرده اند، تصمیماتی اتخاذ کنند 
که جان و مال کارگران در امان باشــد.او گفت: اکثر 
کارگران معدن طزره در شاهرود ساکن هستند. این 
کارگران هر روز طی مسافت یک ساعته به معدن طزره 

در شهرستان دامغان مسافرت می کنند.
او افزود: نارضایتی ما به این جهت است که شرکت 
البرز شرقی سالهاســت با پیمانکاری تمدید قرارداد 
می کند که ســابقه خوبی در لحاظ کردن ایمنی کار 
کارگران و مهیا کردن سایر تجهیزات ندارد. به عنوان 
نمونه در حادثه ای که چند ماه پیش برای دو کارگر در 
یکی از معادن طزره به وقوع پیوســت، یکی از همین 
شرکت ها که در حال عقد قرارداد کار دوباره در یکی 

از واحدهای استخراج در طزره است، مقصر اعالم شد.
 معدن زغال سنگ طزره دامغان شامل معادن زغال 
ســنگ برناکی، کالریز، تونل مادر، تونل ۴۳ و معدن 
رزمجای غربی است که از مجموعه های معدنی شرکت 

زغال سنگ البرز شرقی محسوب می شوند.
    

اعتراض به مسکوت ماندن تبدیل 
وضعیت استخدامی کادر درمان

مدافعان سالمت، مقابل وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، نیروهای غیررســمی و رســمی 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور، تجمع امروز را 
سازمان داده اند. آن ها با اشــاره به عدم تصویب طرح 
ساماندهی استخدام کارکنان دولت، از وزارت بهداشت 
خواستند که برای تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی 
زیر مجموعه خود، کوشــش کنــد. آن ها همچنین 
خواســتار پرداخت فوق العاده خاص شدند و وزارت 

بهداشت خواستند که آن را با ضریب ۳ اجرا کند. 
تصویب طــرح اســتخدامی »بدون ســهمیه 
ایثارگری« دیگر خواسته نیروهای غیررسمی است 

که در این تجمع درخواست شد.

اخبار کارگری

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
ضمن تاکیــد بر اینکه سیاســت های رفاهی و 
تصمیمات اقتصادی باید معطوف به کاهش توزیع 
نابرابر درآمد در جامعه باشد، گفت: براساس یک 
مطالعه طی ســال های ۸۰ تا ۹۸، قدرت خرید 
خانوار در دهک دهم به طور متوســط ۱۵ برابر 
قدرت خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده که 

نشان دهنده شدت توزیع نابرابر درآمدی است.
روزبه کردونی در گفت وگو با ایسنا به برخی 
نتایج گزارش بررسی وضعیت فقر و نابرابری در 
بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۰ که توســط موسسه 
عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشــر شده 
اشاره و اظهار کرد: در شــرایطی که دهک اول 
و دوم در مجموع حــدود ۵.۷درصد از مصرف 
)هزینه( کل را به خود اختصاص داده اند، دو دهک 
باالی درآمدی، یعنی دهک نهم و دهم، حدود 

۴۸درصد از مصرف )هزینه( کل را طی سال های 
۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ داشته اند.

وی افزود: همچنین آمار نشان می دهد که در 
بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، پنج دهک درآمدی 
پایین یعنی دهک های اول تا پنجم، ۲۲.۵درصد 
از مصرف )هزینه( کل و پنــج دهک درآمدی 
باالی جامعه یعنی دهک های ششــم تا دهم، 
۷۷.۵درصد از مصرف )هزینــه( کل جامعه را 
داشته اند یا به تعبیری، پنج دهک پردرآمد بیش 

از سه برابر پنج دهک کم درآمد هزینه و مصرف 
کرده اند.کردونی با بیان اینکه گزارش بررسی 
وضعیت فقر و نابرابری در بــازه زمانی ۱۳۹۸-
۱۳۸۰ همچنین نشان می دهد که دهک دهم 
درآمدی کشور با ســهم ۳۲درصدی از مصرف 
)هزینه( کل بیش از مجمــوع دهک های اول تا 
ششم با سهم ۳۰ درصدی از مصرف )هزینه( کل، 
هزینه کرده اند گفت: متوسط هزینه در دهک 
دهم )ثروتمندترین( نســبت به دهک نخست 
جامعه )فقیرترین( در طول دوره زمانی ۱۳۸۰ تا 

۱۳۹۸، بیش از ۱۵ برابر بوده است.
وی افزود: به بیانی دیگر قدرت خرید خانوار 
در دهک دهم به طور متوســط ۱۵ برابر قدرت 

خرید خانوار در دهک اول درآمدی بوده اســت 
که این وضعیت نشــان دهنده شــدت توزیع 
نابرابر درآمدی اســت.رئیس موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعــی در پایان افزود: البته 
باید به این نکته هم دقت داشت که نسبت دهک 
دهم )ثروتمندترین( به دهک اول )فقیرترین( 
درآمدی در سال های بعد از انقالب در مقایسه با 
سال های پیش از انقالب نشان می هد که با وجود 
برخی نوسان ها، به طور کلی از میزان این شاخص 
کاسته شده است، به طوری که این شاخص در 
سال ۱۳۹۶ نسبت به ســال ۱۳۵۴ نصف شده 
است که این کاهش، خود توضیحی بر کاهش 

نابرابری در سال های بعد از انقالب است.

براساس گزارش بررسی فقر طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ اعالم شد

قدرت خرید ثروتمندان، ۱۵ برابر فقرا


