
t oseei r ani . i r
دسترنج4 4

شــامگاه شــانزدهم بهمن ماه در 
جلسه رسمی شــورای عالی کار، سبد 
معیشت خانوارهای کارگری ۸ میلیون 
و ۹۷۹هزار تومان قیمت گذاری شــد. 
نرخ سبد معیشت حداقلی با انتظارات و 
پیش بینی های فعاالن کارگری و حتی با 
محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور، تفاوت 
بسیار داشت چون مشاهدات عینی نشان 
می دهد که هزینه های حداقلی زندگی با 
احتساب مولفه هایی مانند کرایه خانه 
و درمان و آمــوزش، حداقل 10میلیون 
تومان است. ســوال این است که چرا در 
شــورای عالی کار، سبد معیشت کمی 
کمتر از ۹ میلیون تومان، نرخ گذاری شد؟
»علی خدایی« عضو کارگری شورای 
عالی کار در گفت وگو با ایلنا زیر تاکید 
می کند که برای اولین بار، ســبد رقم 
معیشت را دولت ارائه داده و بنابراین دیگر 
هیچ راهی برای  عدم پذیرش آن یا فرار از 
اجرای قانون وجود ندارد. این گفت وگو 

را می خوانیم.
***

 چرا امسال رقم سبد معیشت 
پایین اســت؛ واقعا »۸ میلیون و 
۹۷۹هزار تومان« برای نمایندگان 
کارگری رضایت بخش بود، هر چند 
در سال های قبل نیز رقم رسمی 
سبد، تطابقی کاملی با هزینه واقعی 

زندگی نداشت.

محاسبات سبد معیشت امسال با 
ســال های قبل یک تفاوتی دارد و آن 
اینکه این عدد، محاسبه نماینده وزارت 
اقتصاد است. در واقع رقم سبد معیشت 
امسال، بیشــتر یک رقم دولتی است. 
البته گروه هــای کارگری و کارفرمایی 
نیز این رقــم را پذیرفته انــد و پای آن 
امضا گذاشــته اند. برای اولین بار است 
که خود دولت، رقم سبد معیشت اعالم 
کرده است. این رقم براساس آمارهای 
رسمی مرکز آمار ایران در جلسه اعالم 
شد و یک تغییرات جزئی توسط شرکای 
اجتماعی در آن صــورت گرفت اما در 
کل، عددی است که دولت تعیین کرده 
است. سال های قبل یا گروه کارگری به 
تنهایی سبد را محاسبه می کردند و به 
جلسه می آوردد یا با اشتراک کارفرمایان 
سبد محاســبه می شــد.حاال که رقم 
حداقلی هزینه های زندگی را خود دولت 
تعیین کرده، یک مزیت دارد و آن اینکه 
نمی توانند از پذیرش آن سرباز بزنند. باید 
پای رقمی که خودشان اعالم کرده اند، 
بایســتند. تفاوت رقمی سبد معاش 
امسال با سبد معاش سال گذشته، بیش 
از دو میلیون و 100هزار تومان است و 
بنابراین این سبد رسمی با هزینه های 
واقعی زندگی، تفاوت معناداری دارد. 
ارقام استانداردی که دولت برای محاسبه 
مبنا قرار داده، با اعداد و ارقام واقعی کف 
بازار تفــاوت دارد. این اعداد رســمی، 

میانگین قیمت ها در کل کشور است و 
در آن به آمارهای رسمی اعالمی توجه 

شده نه به قیمت های کف بازار.
 هزینه های غیرخوراکی سبد 
مثل مســکن، آموزش و درمان 
چقدر به دقت احصا شده و تا چه 

اندازه قابل استناد است؟
ببینیــد مــا بــرای ردیف هــای 
هزینه ای ماننــد مســکن، آموزش، 
درمان و حمــل و نقل، منبــع آماری 
معتبــر و خط کــش متقــن نداریم، 
بنابراین ســبد معاش براساس سهم 
خوراکی ها و آشــامیدنی های خانوار 
محاسبه می شــود. در واقع تنها مولفه 
تقریباً اســتاندارد در این سبد، هزینه 
خوراکی ها و آشامیدنی هاســت که در 
آن یک استاندارد حداقلی رعایت شده 
و با ســبد خوراکی های اعالمی توسط 

انستیتو تغذیه پاستور تطابق دارد.
 حاال که یک ســبد معیشت 
تقریباً ۹ میلیون تومانی به عنوان 
مبنا و زیرســاخت مذاکرات در 
اختیار است، باقی مسیر تعیین 
دستمزد ۱۴۰۱ چطور طی خواهد 
شــد و چه انتظاراتی از مذاکرات 

امسال دارید؟
برای تعیین دســتمزد 1۴01 باید 
منتظر باشیم که نرخ تورم رسمی بهمن 
ماه اعالم شــود. بعد از اعالم نرخ تورم 
رســمی اســت که به مذاکرات جدی 
دســتمزد ورود خواهیم کرد و انتظار 
داریم امسال که سبد معیشت توسط 
دولت محاســبه و نرخ گذاری شده و با 
عددهای انتظاری ما فاصله دارد، الاقل 
مبنای مذاکرات قرار بگیرد و دستمزد 
با استناد به آن تعیین شود.در این بین، 
از نمایندگان مجلس و گروه های دیگر 
درخواست داریم برای مزد 1۴01 عدد 
و رقم ندهند. طرح بحث های حاشیه ای 
هیچ کمکــی به کارگــران نمی کند و 
نمایندگان مجلس به جای ورود به این 
بحث ها، باید بر اجرای قانون اصرار داشته 
باشند. متاسفانه دســتمزد کارگران 
در ایران متولی صوری بســیار دارد. به 
پایان هر ســال که نزدیک می شویم، 
علمای بسیاری ظهور می کنند که یا از 
لزوم اجرای مزد منطقه ای می گویند یا 
نسبت به عدم توان کارفرما مرتب هشدار 

می دهند.در چند سال اخیر، حداقل از 
زمانی که بنده به عنوان نماینده کارگران 
در شورای عالی کار حضور داشته ام، هر 
کسی که در مورد دستمزد صحبت کرده، 
فوری از عدم توان کارفرما سخن گفته! 
متاسفانه این  عدم توان کارفرما، معادله 
مجهولی اســت که هچ پاسخ درستی 
ندارد و فقط دستاویزی شده برای مقابله 
با اجرای قانون و ایستادن در مقابل حق 

قانونی کارگران.
 یعنی معتقدید عــدم توان 

کارفرمایان صرفاً یک ادعا است؟
بله. این ادعــا، ادعــای مجهول و 
بی اساسی اســت. اوالً در قانون تعیین 
دســتمزد )ماده ۴1 قانون کار و دو بند 
الزام آور آن( هیچ اشاره ای به میزان توان 
کارفرمایان کشور نشده و مبنا تنها نرخ 
تورم و حداقل هزینه های زندگی یک 
خانوار متوسط اســت. دوماً این ادعای 
مکرر، هیچ مبنای علمی، مستند و قابل 
احصا ندارد ولی این بند نانوشته قانون 
یا ادعای غیرقانونی، در عمل همیشــه 

مبنای تعین دستمزد قرار می گیرد.
به همین دلیل، از تمام دغدغه مندان، 
رسانه ها، نمایندگان مجلس و نهادهایی 
که مدعی هســتند کارفرمایــان توان 
پرداخت ندارند به جــد می خواهم، با 
عدد و رقم در مــورد توان کارفرما حرف 
بزنند. بگویند کدام مطالعــه، در کدام 
صنعت نشان داده که کارفرمایان توان 
پرداخت ندارند. مگر این تورم سرسام آور 
که در یکی دو ســال اخیر به ســفره ما 
کارگران تحمیل شده، ناشی از افزایش 
چندباره قیمت توسط تولیدکنندگان 
کاال و خدمات نیست و مگر سود این تورم 
چند صددرصدی به جیب کارفرمایان 
نرفته، پــس چطور تــوان ندارند؟ یک 
راهکار اساســی برای حل این مناقشه 
همیشگی این اســت که از چند تن از 
کارفرمایان صنایــع مختلف به عنوان 
نمونه بخواهند، صورت حســاب مالی 
دقیق ارائه دهند تا مشخص شود در این 
دو، سه سال چقدر سود برده اند و همین 
امروز حاشیه امن سودشان چقدر است. 
متاسفانه عدم شفافیت اقتصادی موجب 
شده  عدم توان پرداخت دستمزد توسط 
کارفرمایان، دستاویزی برای فرار از قانون 
باشد. اگر شفافیت حاکم باشد و میزان 
سودآوری بنگاه های تولیدی و خدماتی، 
میزان پرداخت مالیــات این بنگاه ها و 
هزینه های سربار به دقت معلوم شود، 

فرضیه مالیخولیایِی عدم پرداخت که 
به افسانه و خیال پهلو می زند، از اساس 
ساقط خواهد شد.با چنین شفافیتی به 
عینه مشخص می شود که سهم دستمزد 
کارگران در قیمت تمام شــده کاالها و 
خدمات، بسیار کمتر از آن چیزی است 
که ادعا می کنند و متوسط آن کمتر از 

10درصد یا حتی ۸درصد است.
 جلسه بعدی شورای عالی کار 
با موضوع دستمزد ۱۴۰۱ چه زمانی 
برگزار می شود و آیا کمیته دستمزد 
همچنان به کار خود ادامه خواهد 

داد؟
اگر براساس روال ماهانه باشد، باید 
قاعدتاً شــانزدهم اسفند جلسه بعدی 
شورای عالی کار برگزار شود اما ممکن 
اســت برای دســتمزد 1۴01، جلسه 
فوق العاده بگذارند. به روال همیشــه، 
از بیســتم اســفند ماه وارد مذاکرات 
جدی دستمزد می شویم اما کار کمیته 
دستمزد ادامه خواهد داشت. مسائلی 
وجود دارد که باید تکلیف شان یک بار 
برای همیشه در کمیته دستمزد روشن 
شود. ما نمایندگان کارگری می خواهیم 
پرونده مزد منطقــه ای و مزد صنفی و 
مباحث این چنینی، بعــد از مطالعه و 
بررسی، برای همیشه بسته شود. فارغ از 
نتیجه مذاکرات مزدی، بهتر است امسال 
تکلیف حاشیه های همیشگی روشن 
شود تا بعد از این، کارفرمایان بهانه ای 
برای طرح موضوعات حاشیه ای نداشته 

باشند و طفره نروند.

سبد معیشت »۹ میلیون تومانی« دست پخت دولت است

فاصله ارقام رسمی دستمزد با قیمت های کف بازار

خبر

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: منظور از اشتغال آن 
است که مولد باشد، به تولید منجر شود، پایدار باشد، امکان توسعه 
آن وجود داشته باشد و فرد شــاغل بتواند بیمه شود و از مزایای 
اشتغال در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکلی بهره مند شود. با 
این شرایط چگونه می توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد؟
به گزارش ایلنا، »ولی اهلل قــادری« دبیر اجرایی خانه کارگر 
بیرجند با انتقاد از اظهارات »حجت عبدالملکی« وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد شغل با یک میلیون 
تومان گفت: این اظهارات پیش از آنکه کارشناسی و تخصصی 
باشد، اظهاراتی از سرناآگاهی است که در بیشتر موارد با هدف 

گول زدن مردم مطرح می شود.
قادری با تاکید بر اینکه ایجاد شغل با یک میلیون تومان در 

فضای مجازی هم امکان پذیر نیســت، گفت: بازی های فضای 
مجازی همچون جمع کردن فالوور یا تبلیغات در شــبکه های 
مجازی، به بهانه ای برای اشــتغال زایی تبدیل شده است. البته 
مشغول بودن در فضای مجازی هم نیازمند خرید یک گوشی 
تلفن همراه است. یعنی فرد بیکار حداقل باید باالی ۵ میلیون 

تومان برای خریدن یک گوشی داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اعالم اینکه به نظر می رسد 
مدیران وزارت کار درک درستی از اشتغال ندارند، گفت: در شغلی 
که با یک میلیون تومان ایجاد می شود، هیچ امنیت و تضمینی 

وجود ندارد.
وی با اعالم اینکه مشاغل مجازی در بسیاری از موارد موفق 
بوده و دنیا به سمت مشاغل مجازی حرکت می کند، گفت: در 

ایران درک درستی از مشاغل مجازی وجود ندارد و بیش از آنکه 
فرصت های مثبت فضای مجازی در نظر گرفته شود، به محلی 

برای فساد و چالش تبدیل شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با ابراز تاسف از اینکه فعاالن 
فضای مجازی به دنبال هیچ تضمینی در مورد آینده نیستند، 
گفت: تبلیغ بیش از اندازه در مورد فضای مجازی باعث شده تا 
بیکاران به ویژه جوانان برای فرار از مسئولیت پذیری، در فضای 

مجازی سنگر بگیرند.
وی با اعالم اینکه امروزه جوانان توجهــی به بیمه پردازی، 
رسیدن به سنین باال و بازنشستگی ندارند، گفت: تفکر خوش باش 
و زندگی در حال، بدون آینده نگری، بزرگترین مشکل جوانان 
شده و به همین دلیل است که مشاهده می کنیم شغل های وابسته 
به تولید بسیار کم شده و اقتصاد مولد جای خود را به اقتصاد داللی 

و رانتی داده که نتیجه آن رونق فساد و زدوبند است.
قادری با اعــالم اینکه عــده معدودی در فضــای مجازی 
توانســته اند درآمدهایی به دســت بیاورند، گفت: متاسفانه 

رویاپردازی در بین جوانان بیکار گســترش پیدا کرده و گمان 
می  کنند که می توانند مانند یک ســلبریتی شوند و در فضای 
مجازی کسب درآمد کنند، در صورتی که هرگز این گونه نیست.

وی از نبود انگیزه در بین جوانان خبر داد و گفت: از یک ســو 
دولت در اشتغال زایی توان الزم را ندارد و از سوی دیگر روندی که 
امروزه جوانان در پیش گرفته اند، چشم اندازی بسیار خطرناک 

دارد و تن پروری و بیکاری را رقم می زند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند:

مدیران وزارت کار درک درستی از اشتغال ندارند

این تورم سرسام آور در 
یکی دو سال اخیر که به 
سفره کارگران تحمیل 
شده، ناشی از افزایش 
چندباره قیمت توسط 
تولیدکنندگان کاال و 

خدمات بوده و سود این 
تورم چند صددرصدی 

به جیب کارفرمایان رفته 
است

تفاوت محاسبات سبد 
معیشت امسال با سال های 
قبل این است که این عدد، 

محاسبه نماینده وزارت 
اقتصاد است. سبد معیشت 

امسال، بیشتر یک رقم 
دولتی است و گروه های 

کارگری و کارفرمایی نیز 
این رقم را پذیرفته اند
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حقوق نرمال امروز کمتر از 
۹میلیون تومان نیست

برای محاســبه دســتمزد واقعی کارگران و 
اینکه به رقم دستمزد واقعی برسیم، باید هزینه 

زندگی یک خانوار را آنالیز کنیم.
این شیوه در کمیته دســتمزد شورای عالی 
کار به این شکل اســت که میزان تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی به ازای هر خانواده سه نفر و 
یک سوم انســان به لحاظ هزینه در نظر گرفته 
می شــود و میزان نیاز این خانوار بــه کالری و 
پروتئین استاندارد براساس قیمت مواد غذایی 
موردنیاز که میزان کالری بــدن را تأمین کند، 
برآورد می شــود. پس از هزینه خوراک ســایر 
هزینه های مربوط به مخارج ایاب و ذهاب، اجاره 
مسکن، حمل و نقل، امور آموزشی و تفریحی و... 
در کمیته دستمزد مورد بررسی قرار می گیرد و 
در نهایت هزینه نهایی تبدیل به ســبد معیشت 

خانوار می شود.
طبق محاسبات وزارت اقتصاد، با بررسی قیمت 
خوراک بــه رقم ۳۶.۶درصد از هزینه معیشــتی 
خواهیم رســید که عدد ریالــی آن ۳میلیون و 
۳00هزار تومان در ماه خواهد شد و سایر هزینه نیز 
اگر محاسبه شود به رقم ۹میلیون تومان خواهیم 
رسید یعنی یک کارگر برای زندگی نرمال به حقوق 

۹ میلیون تومان در ماه نیاز دارد.
عالوه بر ایــن هزینه رقم تــورم انتظاری در 
ســال آینده نیز بر ســبد هزینه کارگران اضافه 
خواهد شــد که این رقم نیز بســته به نرخ تورم 
انتظاری بین ۲0 تا ۴0درصد قابل  افزایش است 
و از همین جاســت که چانه زنی هایــی با گروه 
کارفرمایی و دولت آغاز شــده است تا دستمزد 

به این رقم برسد.
ما به عنوان نماینده کارگر با بررسی وضعیت 
معیشــت و هزینه هــای بعدی به عــالوه تورم 
انتظاری باید عددی را بر ایــن ۹ میلیون تومان 
اضافه کنیــم،  اما گــروه کارفرمایــی و دولت 
شــاید این رقم را بنا به دالیلــی نپذیرند. البته 
گروه کارفرمایی و دولت مخالفتی با رقم ســبد 
معیشت نداشته اند و باید در جلسات با بررسی به 

جمع بندی برسیم.
در تعییــن رقــم ســبد معیشــت نماینده 
کارگران، کارفرمایــی و دولت حضــور دارد و 
تصمیمات براســاس منطق علمــی مندرج در 
گزارش وزارت اقتصاد بــه عدد ۹ میلیون تومان 
رسیده است. حال که پذیرفته ایم هزینه معیشت 
خانــوار یک کارگــر ایرانی براســاس جمعیت 
۳.۳نفره حدود ۹ میلیون تومان است، در جریان 
توافق های بعدی مشــخص خواهد شد که چه 
بخشی از این موضوع به صورت افزایش دستمزد 
خود را نشان می دهد و چه بخشی از آن در قالب 

کارت کارگری تأمین شود.
باید گفــت افزایــش حقوق کارمنــدان به 
پیشــنهاد دولت، در کمیسیون تلفیق در حدود 
۶0درصد در نظر گرفته شــده است و نمی توان 
حقوق کارگــران تنها 10درصــد افزایش یابد. 
همچنین با احترامی که برای نمایندگان مجلس 
قائل هستیم، سخنان دبیر کمیسیون اجتماعی 
مجلس مبنــی بر افزایــش ۳۵درصدی حقوق 
کارگران را به دلیل نداشــتن مسئولیت در این 

حیطه رد خواهیم کرد.
سال گذشته افزایش دســتمزد ۳۹.۵درصد 
داشتیم ولی باید گفت اصوالً درصد افزایش نسبت 
به سال گذشــته برای بخش کارگری از اهمیتی 
برخوردار نیست و تنها باید به بررسی کارشناسی 
صورت گرفته، اتکا کرد و حتی ممکن است این 

رقم افزایش بین ۵0 تا ۳00درصد باشد.
درباره نحــوه افزایش حقــوق کارگران هم 
معتقــدم افزایش حقــوق کارگــران می تواند 
به صورت کاماًل نقدی باشــد یــا اینکه کارگران 
بخشی از افزایش حقوق را با دریافت بن کارگری 
جبران کننــد. البته در خصوص ســهم میزان 
افزایش نقدی یا کارت اعتباری هنوز تصمیمی 
گرفته نشده است. این طرح در شورای عالی کار 
در حال بررسی است و میزان رقم نهایی در این دو 
پیشنهاد هنوز مشخص نشده است و امیدواریم 
در جلسه بعدی شورای عالی کار که در اسفند ماه 
برگزاری می شود و امکان دارد بررسی آن تا اواخر 
ســال هم ادامه پیدا کند، به نتیجه مشخصی در 

این باره برسیم.

یادداشت

کارگران واحد ترانسپورت سنگین شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو از رئیس قوه قضاییه 
می خواهند که برای صــدور رای عادالنه به این 
پرونــده ورود کند. آنها نگران طوالنی شــدن 
فرایندهای حقوقی پرونــده در دیوان عدالت 

اداری هستند.
به گزارش ایلنا، این کارگران روز سه شنبه )1۹ 
بهمن( مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان 

پاستور تهران تجمع کردند.این کارگران به صدور 
رد درخواست قاضی شــعبه ۶۸ دیوان عدالت 
اداری روی الیحه وکالی خــود اعتراض دارند. 
به دنبال رد درخواست از سوی قاضی، کارگران 
نگران پرداخت نشدن دستمزد و مزایای 10 ماه 

گذشته خود هستند.
این کارگران که تعدادشــان ۴۵ نفر است، 
با طرح دعوی علیه کارفرما، خواســتار حذف 

شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم شده 
بودند. با شکایت آنها به اداره کار هیات های بدوی 
و تجدیدنظر، آرایی را به نفع آنها صادر کردند تا 
کارفرما به جای پیمانکار، قرارداد مستقیم منعقد 
کند اما رای تجدیدنظر مورد شکایت کارفرما قرار 

گرفت و به دیوان عدالت اداری ارائه شد.
کارگــران انتظار دارند که بــا توجه به آرای 
مرجع تخصصی روابط کار، یعنی اداره کار، رئیس 
شعبه ۶۸ دیوان عدالت اداری، دستور موقت خود 
را تعلیق کند تا آنها به دســتمزد و مزایای خود 
دست یابند.کارگران در تجمع دیروز به موضوع 
تاثیر رای دیوان بر اشــتغال آنها اشاره کرده  و از 

غالمحسین محسنی اژه ای خواستند که از آنها 
برای رسیدگی قضایی حمایت کند.

کارگران از رئیس قوه قضاییه می خواهند که 
برای صدور رای عادالنه به این پرونده ورود کند. 
آنها نگران طوالنی شــدن فرایندهای حقوقی 
پرونده در دیوان عدالت اداری هســتند چرا که 
روال رسیدگی های دیوان و ارسال پرونده از بدوی 
به تجدیدنظر ماه ها زمان می برد. این در شرایطی 
اســت که بیمه این کارگران با مشکل تمدید 
نشدن مواجه است و به گفته کارگران، برخی از 
آنها در خانواده های خود بیمار دارند و به برقراری 

فوری بیمه خود نیاز دارند.

درخواست کارگران چادرملو از محسنی اژه ای

قوه قضاییه پیگیر پرونده بیمه ای ما باشد

 هادی ابوی،
 نماینده کارگران در شورای عالی کار


