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وزیر تعاون:
درآمد کم  شغل مراکز آموزشی،  

کودکان کار را به خیابان ها می کشاند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مراکز 
آموزشی به کودکان خیابان آموزش می دهیم و آنها 
در شغل آموزش دیده فعالیت می کنند اما بعد آن را 
رها می کنند و به چهارراه هــا می آیند چون درآمد 
شغل آموزش دیده شــده کمتر از درآمد فعالیت 
آنها در خیابان است و این مساله آنها را به خیابان ها 

می کشاند.
به گــزارش ایرنــا، محمد شــریعتمداری در 
مراسم قدردانی از ۱۲۳ کارشناس منتخب مرکز 
فوریت های اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور 
افزود: ۸۰درصد کودکان خیابان، اتباع بیگانه هستند 
که به دالیل مختلف خود را به شهرهای بزرگ ایران 
رسانده اند و برای کســب درآمد این کار را انتخاب 
کرده انــد و وقتی آنها را به مراکــز مختلف هدایت 
می کنیم باید کشور میزبان آنها را در وقت مناسبی 

بپذیرد و مسائل دیپلماتیک خاصی دارد.
وی اضافه کرد: اما بخشــی از مســاله کودکان 
خیابان بــه کــودکان ایرانی بازمی گــردد و اینها 
آســیب هایی اســت که به وجود آمده است. اگر 
سیاست های رفاهی و حمایتی او را تحت پوشش 
قرار می داد طبیعتا کار او به خیابان کشیده نمی شد و 
اگر دستمزد مشاغل، جبران واقعی خدمات می کرد 

به آن کار می پرداخت.
وزیر تعاون تاکید کرد: پرداخت اجرت حقیقی 
کار، ستون فقرات تولید اســت و باید به آن توجه 

داشت تا کودکان کار را مشاهده نکنیم.
    

مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی
دو کارگر شــاغل در یک واحد مرغداری واقع 
در روســتای »نوشار« حومه شــهر اردبیل، عصر 
روز شنبه )۲۳ اســفند ماه( بر اثر مسمومیت با گاز 

مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا و براســاس اعــام فوریت های 
پزشکی استان اردبیل، علت بروز حادثه در دست 

بررسی است.
    

اعتراض کارگران به تعطیلی 
کارخانه ایران مایع تبریز

 از روز شنبه )۲۳ اسفند ماه( تعدادی از کارگران 
کارخانه ایران مایع تبریــز در مخالفت با تصمیم 
کارفرما برای تعطیلی کارخانه و از دست دادن امنیت 

شغلی خود مقابل کارخانه تجمع کردند.
به گزارش ایلنا و به گفته کارگران، دلیل برپایی 
این اعتراض بی تفاوتی مدیران کارخانه و مسئوالن 
استانی در قبال درخواســت کارگران برای ادامه 
فعالیت کارخانه و مشخص شدن وضعیت شغلی 

کارگران است.
    

تجمع مجدد بازنشستگان مقابل 
ادارات تامین اجتماعی

روز گذشته بازنشســتگان تامین اجتماعی در 
اســتان های مختلف کشــور مقابل ادارات تامین 
اجتماعی تجمع کردنــد و خواهان اجرای صحیح 
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعــی و اجرای عادالنه 
متناسب سازی در سال ۱۴۰۰ شدند. آنها از سازمان 
تامین اجتماعی می خواهند که احکام ترمیم حقوق 

آنها را تا پیش از پایان سال صادر کند.
به گزارش ایلنا، معترضان خواســتار اقدامات 
جبرانی تامین اجتماعی برای حفظ قدرت خرید خود 
در مقابل نوسانات اقتصادی شدند و تاکید داشتند که 
ترمیم حقوق باید با توجه به کوچک شدن درآمد آنها 
در مقابل تورم و متناسب با هزینه های سبد معیشت 
کارگران انجام شود که محاسبات آن توسط کمیته 
مزد کانون عالی شــوراهای اســامی کار صورت 
گرفته است. بازنشستگان همچنین خواهان پایان 
دادن به کسر ۲ درصد از مستمری خود از بابت سرانه 
درمان تامین اجتماعی هستند و تاکید دارند که آنها 
در دوران اشتغال از روی حق بیمه های خود سهم 

صندوق درمان را پرداخت کرده اند.
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اخبار کارگری

پرونده دســتمزد ســال ۱۴۰۰ 
کارگران با رشــد ۳۹درصدی نهایتا 
بسته شــد و طبق آن حداقل مزد یک 
کارگر بــه دو میلیــون و ۶۵۵هزار و 

۴۹۳تومان رسید.  
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
سومین نشست شورای عالی کار روز 
شــنبه ســاعت ۱۸ با حضور »محمد 
شریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنــوان نماینده دولت و 
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی 
برگزار شد و سرانجام پس از ساعت ها 
چانه زنــی نماینــدگان کارگــری و 
کارفرمایــی، حداقل مــزد کارگران 

تعیین شد.
البته جلسات تعیین دستمزد سال 
۱۴۰۰ همچون ســال های گذشته از 
بهمن ماه آغاز شد و نخستین گام آن 
که تعیین سبد معیشت کارگران بود با 
توجه به نرخ تورم بهمن ماه در کمیته 
دستمزد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومان 
اعام شــد. بعد از اعام سبد معیشت 
توسط کمیته دستمزد که گام نخست 
برای ورود به مذاکرات تعیین حداقل 
دستمزد است، ســرانجام پس از سه 
جلســه رایزنی نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت، شامگاه شنبه پس 
از ســاعت ها چانه زنی، پرونده تعیین 
مزد در آخرین ســال از فعالیت دولت 

دوازدهم بسته شد.
براســاس خروجی این جلســه، 
حداقل دســتمزد با مبنــای ۳۰ روز 
ماهیانه دو میلیون و ۶۵۵هزار و ۴۹۲ 
تومان )روزانه ۸۸هزار و ۵۱۶ تومان(، 
بن کارگــری ۶۰۰هــزار تومان، حق 
مســکن ۴۵۰هزار تومان، حق اوالد 
برای هر فرزند ۲۶۵هزار و ۵۴۹ تومان 
و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال 
ســابقه کار ماهیانه ۱۴۰هزار تومان 

تعیین شد.
سایر سطوح درآمدی ۱۴۰۰ نسبت 
به ۹۹ نیز ۲۶درصد رشد داشت. برابر 
این گزارش ۲۴۸هــزار و ۳۵۵ تومان 
ثابت اضافه پرداختــی ماهیانه، پایه 
سنوات ۱۴۰هزار تومان، بن کارگری 
۶۰۰هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰هزار 
تومان و حــق اوالد برای هــر فرزند 
۲۶۵هزار و ۵۴۹ هزار تومان اعام شد.

بنابراین تعیین دستمزد کارگران 
پیش از شروع ســال ۱۴۰۰ بسته شد 
و حق مســکن کارگــری تنها ردیف 
دستمزدی است که باید هیات دولت 

درباره آن تصمیم بگیرد.
حق مسکن باید به تصویب دولت 

برسد
در پایان این نشست، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش 
۳۹درصدی حداقــل حقوق کارگران 
در سال ۱۴۰۰ گفت: قسمت مربوط 
به حق مســکن منوط به تأیید هیأت 
وزیران است که پیشنهاد این موضوع با 
قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با 
تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

محمد شریعتمداری پس از جلسه 
تعیین حداقــل حقوق و دســتمزد 
کارگران برای سال ۱۴۰۰، در ارتباط 
زنده تصویری با بخش گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه ۲ ســیما حداقل حقوق 
و دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ 
بــاالی ۴ میلیون تومان اعــام کرد و 
افزود: با توافق کارفرمایان و کارگران 
به افزایش حداقل دستمزد ۳۹درصد 

برای سال آینده رسیدیم.
وی گفت: پس از جلســات فراوان 
میــان تشــکل های مــزدی میان 
کارفرمایان کشور، جلسه نهایی شورای 
عالی کار با حضــور نمایندگان وزارت 
اقتصاد، وزارت صمت، ســازمان ملی 
اســتاندارد، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و نمایندگان تشــکل های 
کارگری و کارفرمایی، پس از ۵ ساعت با 
توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش 
حداقل دستمزد ۳۹درصد برای سال 
آینده رســیدیم و حداقــل حقوق و 
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باالی 

۴ میلیون تومان خواهد شد.
وزیر کار تصریح کرد: عاوه بر این 
میزان افزایش، برای ســایر ســطوح 
مزدی رشد ۲۶درصد دستمزد به عاوه 
عدد ثابت ۲۴۱هزار تومــان به تأیید 
شورای عالی کار رسیده است. البته در 
سایر سطوح مزدی متناسب با دریافتی 

افراد افزایش هایی تعلق گرفت.
شــریعتمداری گفت: بــا توجه به 
توافق جامعه کارگــری و کارفرمایی 
در زمینه افزایش حقوق و دســتمزد 
کارگری، ســال آینده، ســال خوبی 
برای افزایش تولید و صیانت از حقوق 

کارگران خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان دریافتی افراد 
به شرایط تأهل فرد و سنوات کاری هر 

فرد بستگی خواهد داشت.
دستمزد ۱400 حدود ۶۱درصد 
سبد معیشت را پوشش می دهد

دبیرکل کانون عالی کارفرمایی نیز  
با اشاره به اینکه افزایش ۳۹درصدی 
مزد روی پایه حقــوق برای حمایت از 
بازنشســتگان هم بود، گفت: این رقم 
حقوق تقریباً  ۶۱درصد سبد معیشت 

را پوشش می دهد.
گفــت:  ســیفی  حمیدرضــا 
نظــر کارفرمایی بــرای افزایش مزد 
۳۴.۲درصــد مطابق نرخ تــورم بود 
اما ۵درصد باالتر از تورم دســتمزد را 

افزایش دادیم.
وی ادامه داد: با افزایش ۳۹درصدی 
که روی پایه حقوق انجام شد، کمکی 
هم به بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی شد. البته بنگاه های 
کوچک ما قطعاً با مشــکاتی روبه رو 
خواهند شــد و امیدواریم با حمایت 

دولت، تعدیل نیرو اتفاق نیفتاد.
ســیفی دربــاره اینکــه برخــی 
می گوینــد افزایــش قــدرت خرید 
کارگران بــه نفع کارفرمایان اســت، 
گفت: ۵۰درصد از اقتصاد ما را بخش 

خدمات، ۳۲ درصــد را صنایع و باقی 
آن را حوزه کشاورزی تشکیل می دهد. 
معتقدم بسیاری از بنگاه ها دچار مشکل 
می شــوند و حمایت از حوزه کارگری 
باید به صورت غیرمستقیم و با کنترل 

قیمت ها شکل بگیرد.
دبیرکل کانون عالــی کارفرمایی 
بیان کرد: جامعه کارگری بعد از سال ها 
پذیرفت کــه درباره مــزد منطقه ای 
پژوهش شود. امیدواریم از سال آینده 
مزد منطقــه ای و صنایع مختلف اجرا 
شود. دغدغه کارفرمایان روی صنایع 

کوچک است.
وی تأکید کرد: تصمیم شــورای 
عالی کار بــرای حفظ قــدرت خرید 
کارگــران بود. بعــد از تعیین مزد ۹۹ 
حدود ۵۱.۵درصد ســبد معیشــت 
را تأمین کردیــم اما امســال حدود 
۶۱.۵درصد از سبد معیشت کارگران 

تأمین می شود.
شکاف ۳۸درصدی بین مزد و 

سبد معیشت وجود دارد
در همین زمینه، نماینده کارگران 
در شــورای عالی کار نیز گفت: از روند 
تعیین دستمزد رضایت داریم ولی به 
عدد تعیین شده با اکراه رضایت دادیم.

علی خدایی افزود: میزان افزایش 
هزینه ها در ســال ۹۹، حــدود یک 
میلیــون و ۹۰۰هزار تومــان بود ولی 
با افزایش مزد، حــدود یک میلیون و 
۲۰۰هزار تومان به حداقل مزد افزوده 
شــد. هدف گذاری گروه کارگری این 
بود که افزایش زیر ۴۰درصد را به هیچ 
عنوان نپذیرد. اکنــون مجموع اضافه 
شده روی درآمد کارگران )مزد به اضافه 
مزایای همه شمول( حدود ۴۲درصد 
اســت، در حالی که نرخ تورم رسمی 

۳۴.۲درصد است.
به گفته وی، نرخ پوشــش ســبد 
معیشت توسط دستمزد ۵۶.۶درصد 
بود که با تصمیم شورای عالی کار این 

نرخ به ۶۲ درصد رسید.
خدایی ادامه داد: با این حســاب، 
روی کاغــذ می تــوان گفــت نتیجه 
بدی نبوده اســت. البته نتیجه عالی و 
کامًا رضایت بخش نیســت اما بد هم 
نبوده ولی وقتی نتیجه دســتمزد را 
با واقعیت های معیشــتی کارگران و 
گرانی ها و همچنین تورم انتظاری سال 
آینده قیاس می کنیم، متوجه می شویم 
که نمی توانیم خوشــحال باشیم. این 
چندمین سال است که این اتفاق تکرار 
می شود یعنی سر دستمزد مجبور به 
توافق می شــویم اما از نتیجه، رضایت 

کامل نداریم.
خدایــی در ادامه افــزود: درآمد 
کارگــران حداقل بگیر بــه حدود ۴ 
میلیون تومان رســیده است. کارگر 
بدون اوالد و بدون سابقه هم ۳ میلیون 
و ۹۰۰هــزار تومان می گیــرد و برای 
کارگری که ۱.۳ فرزنــد دارد )همان 
معیار تعیین سبد معیشت برای خانوار 
متوســط( درآمد ماهانه ۴ میلیون و 

۱۸۰هزار تومان است. پس در مجموع، 
دریافتی حداقل بگیــران به حدود ۴ 
میلیون تومان در ماه رســیده است. 
شــاید این عدد در ظاهر عدد درشتی 
باشــد اما در مقابل ســبد معیشــت 
حداقلی ۶ میلیون و ۸۹۵هزار تومانی، 
هنوز یک خــا ۳۸درصــدی داریم 
که باید بــا همت دولــت و مجلس و 
حمایت هایی که صــورت می دهند، 

پر شود.
وی هشــدار داد اگر تورم با همین 
مــدل فعلی جلــو بــرود و همچنان 
افسارگســیخته بتازد، ابتدای ســال 
بعد در چاله می افتیم و شــکاف مزد و 

هزینه ها به سر جای قبل بازمی گردد.
به گفته این نماینده کارگری، امروز 
نوبت دولت و مجلس است که به میدان 
بیایند و از کارگران حمایت کنند چون 
از بازار کار و مذاکرات مزدی بیش از این 

نمی توان انتظار داشت.
خدایی ادامه داد: حاال که مذاکرات 
تمام شده می گویم که باید تاب آوری 
بنگاه ها به خصوص بنگاه های کوچک 
و اقتصاد غیررســمی را نیــز در نظر 
بگیریــم. از مذاکرات مــزدی بیش از 
این نمی توان انتظار داشت اما دولت و 

مجلس می توانند به کمک بیایند و در 
پر کردن این شکاف یاری برسانند؛ اول 
با کنترل تورم و تثبیت قیمت ها و دوم با 
اعمال سیاست های حمایتی و رفاهی.

وی در ارتبــاط با رونــد مذاکرات 
امسال می گوید: در کل روند جلسات 
نســبت به ســال قبل متفــاوت بود. 
ســال قبل، تجربه تلخی داشتیم که 
خوشبختانه امسال تکرار نشد. امسال 
شــرکای اجتماعی در روند جلسات 
احتــرام متقابــل را رعایــت کردند. 
بنابراین تکرار می کنم از روند تعیین 

دســتمزد رضایت داریم امــا به عدد 
تعیین شده رضایت دادیم. پس چندان 
 خوشحال نیســتیم و فکر نمی کنیم 
که یک موفقیت بزرگ نصیب کارگران 

شده است.
 دستمزد ۱400، 

خط فقر را پوشش نداد
با ایــن وجــود، رئیــس مجمع 
نمایندگان کارگران استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه انتظار داشتیم دستمزد 
ســال ۱۴۰۰ خط فقر را پوشش دهد، 
گفت: متاســفانه طــی دو دهه اخیر 
کارگران در افزایش دستمزد سالیانه 
به حق خود نرسیده اند ولی به هر حال 

این انتظار هنوز وجود دارد.
عباس عظیمی در گفت وگو با ایسنا، 
با ابراز ایــن عقیده که گویــا دولت به 
عنوان کارفرمای بزرگ حتی با برخی 
کارفرمایــان در رقابت اســت که رقم 
دستمزد را افزایش ندهد، اظهار کرد: 
افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران 
در شــرایط تورم کنونــی قابل قبول 
نیســت، چرا که دولت با وجودی که 
عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ 
تومان اعام کرده، شب گذشته حداقل 
دستمزد را برای کارگران ۲ میلیون و 

۶۵۵میلیون تومان اعام کرد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه دولت 
در افزایش ۳۹درصدی مزد سال ۱۴۰۰ 
نقش داشته است، افزود: اعام این رقم 
نشان می دهد با ترکیب فعلی شورای 
عالی کار، حتی کارفرما نیز در این شورا 
تعیین کننده نیست. ترکیب شورای 
عالی کار به گونه ای است که هیچ زمانی، 
کارگری نخواهد شــد و سود و مزیتی 

برای این قشر نخواهد داشت.
وی تاکیــد کرد: دولت براســاس 
اهداف خود نرخ مزد را مشخص می کند 
درحالی که در طول ســال و طی چند 
نوبت تولیدات داخلی افزایش قیمت 
داشــته اند ولی تنها یک بار در ســال 
دســتمزد کارگران اعــام و اندکی 

افزایش می یابد.
عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط 
کنونی اقتصــاد، مبالغ اعام شــده 
برای مزد سال ۱۴۰۰ اصا نمی تواند 
کفاف زندگی کارگران را بدهد، ادامه 
داد: از ســوی دیگر کمک هزینه های 
بن، مســکن و... برای مزد سال آینده 
تحت الشعاع رقم حداقل دستمزدی 
اســت که دولت اعام کرد و باید دید 
بن ۶۰۰هزار تومانی کجای زندگی یک 

کارگر را می گیرد.
وی تصریح کرد: اگرچه دولت رقم 
سبد معیشت را ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان اعام کرد اما در شــرایط تورم 
کنونی عدد خط فقر واقعی ۱۰میلیون 

تومان است.

 فاصله حقوق کارگران 
در سال ۱400 تا معیشت

شــوک ارزی دو ســال گذشته، 
شــرایط تورمــی و رکود شــدید در 
ساختار های تولیدی شــرایطی را به 
وجود آورده که حداقل دســتمزد در 
نظر گرفته شــده در ســال ۹۹ یعنی 
یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان، عاوه 
بر اینکه کفاف بســیاری از هزینه ها را 
نمی دهد بلکه یکی از پایین ترین میزان 
دستمزد های ریالی در مقایسه با نرخ 
ارز در تاریخ اقتصادی ایــران از زمان 

اجرایی شــدن سیاست های »تعدیل 
ساختاری« در دهه ۷۰ بود.

آخرین بار در ســال ۱۳۷۸ بود که 
حداقل دســتمزد کارگــران چیزی 
حدود ۴۲ دالر بود. پس از آن، با توجه 
به رویکرد دولت اصاحــات، قدرت 
خرید میزان ریالی حداقل دســتمزد 
در مقایســه با نرخ دالر در بــازار آزاد 
باالتر رفت. بررســی ها نشان می دهد 
که از ســال ۱۳۸۹ تــا ۱۳۹۱ قدرت 
خرید حداقل دســتمزد نزولی بوده 
و از ۲۷۵ دالر به ۱۰۶ دالر رســید. با 
ثبات نرخ ارز در ســال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶، بار دیگر قدرت خرید حداقل 
دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشت 
طوری که از ۱۳۵.۵ دالر در ســال ۹۲ 
به ۲۱۸ دالر در ســال ۱۳۹۵ رســید 
اما بازگشــت تحریم ها شرایط را بدتر 
کرد و افت شــدید برابری دستمزد ها 
با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد 
و حاال حداقل دســتمزد یک میلیون 
و ۹۰۰هزار تومانی بــه کمتر از ۱۰۰ 

دالر رسید.
در چنین شرایطی و با از دست رفتن 
قدرت خرید خانوار ها و بی ارزش شدن 
حداقل دســتمزد در برابــر گرانی ها، 
میــزان دریافتی مکفــی در ۱۴۰۰ 
بــرای مزدبگیران به یــک امر حیاتی 
تبدیل شده که بقای حیات اجتماعی و 
اقتصادی آنها را تعیین می کند. مجموع 
مذاکرات و پیشــنهادات ســه طرف 
تصمیم گیرنده در شورای عالی کار و 
در نهایت تصمیم آخــر چیزی مابین 
تمامی پیشنهادات بود و البته کاما به 

نفع کارگران تمام نشد.
هرچنــد افزایــش ۳۹درصدی 
پایه مــزد در ظاهر رقم بزرگی اســت 
اما نگاهــی به چند و چون آن نشــان 
می دهد این سطح دستمزد نمی تواند 
گره ای بزرگ از معیشــت مزدبگیران 
باز کند. طبق مصوبه دستمزد ۱۴۰۰ 
حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و 
۶۰۰هزار تومان و مجموع دریافتی آنها 
حدود ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان است 
اما مساله اینجاســت که کارفرمایان 
فقط الــزام قانونی در برابــر پرداخت 
پایه مزد دارند و می توانند از پرداخت 
سایر سطوح مزدی طفره روند. حتی 
اگر مجموع دریافتی یعنی ۴میلیون 
و ۲۰۰هــزار تومان را هم بــه عنوان 
دستمزد کارگران در سال آینده در نظر 
بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان 
این سطح دستمزد را به کارکنانشان 
پرداخــت می کند، باز هــم این مبلغ 
فاصله دو میلیون و ۶۰۰هزار تومانی با 
هزینه الزم برای سبد معیشت حداقلی 
دارد. طبق توافق اعضای شورای عالی 
کار، در ۱۴۰۰ یک خانواده برای تامین 
سبد معیشــت و حداقل های زندگی 
نیاز به هزینه کرد ۶ میلیون و ۸۹۵هزار 
تومــان دارد و حقوق مصــوب فقط 

۶۱درصد آن را می تواند پوشش دهد.
ســازمان تامیــن اجتماعی نیز 
پیش تر خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ 
را برای یک خانــواده ۳.۳ نفری رقم 
۷میلیون و ۱۴۳هــزار تومان اعام 
کرده بود. بنابراین با توجه به حقوق 
مصوب در شورای عالی کار، در سال 
آینده تمامــی کارگرانــی که طبق 
مصوبه شــورای عالــی کار، حداقل 
دســتمزد یا ســطوح نزدیک به آن 
را دریافــت می کنند، زیــر خط فقر 

خواهند ماند.

پرونده مزد ۱400 با افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد بسته شد

راضی کننده، اما همچنان زیر خط فقر
خدایی: باید تاب آوری 

بنگاه ها به خصوص 
بنگاه های کوچک و اقتصاد 

غیررسمی را نیز در نظر 
بگیریم. از مذاکرات مزدی 
بیش از این نمی توان انتظار 

داشت اما دولت و مجلس 
باید به کمک بیایند

حداقل دستمزد دو میلیون 
و ۶۵۵هزار و 4۹۲ تومان، 

بن کارگری ۶00هزار تومان، 
حق مسکن 4۵0هزار 
تومان، حق اوالد برای 
هر فرزند ۲۶۵هزار و 

۵4۹ تومان و پایه سنوات 
ماهیانه ۱40هزار تومان 

تعیین شد
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