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اخبار کارگری

»ســاده زندگی می کنیــم. در 
همین رشت شهریه یک ترم مدرسه 
غیرانتفاعی، 19 میلیون تومان است 
اما ما که بچه هایمان را نمی توانیم به 

این مدارس بفرستیم. 
اگر خرید کنیم فقط از تره بار و در 
تره بار هم هر کیلو میوه زیر ۲۵هزار 
تومان نیســت. بازار آزاد هم کیلویی 
حداقل ۳۰ یا ۴۰هــزار تومان. یک 
کارگر چطور هر هفته چند کیلو میوه 
بخرد و خانه ببرد؟« اینها بخشــی از 
حرف ها و درد دل هــای یک کارگر 
است. کارگران در شهرها و استان های 
مختلف، همگی با یک غول مشترک 
 در حــال جدال انــد: غــول گرانی 

و تورم.
نمایندگان دولت و کارفرمایان نه 
امسال و نه ســال گذشته، در تعیین 
حداقل دســتمزد حاضر به پذیرش 
بند دوم مــاده ۴1 قانون کار یا همان 
سبد معیشت حداقلی نشدند. سال 
قبل سبد معیشت حدود ۶ میلیون 
و 9۰۰هــزار تومان بــود اما حداقل 
دســتمزد حدود ۴ میلیــون تومان 
تعیین شد. ســبد معیشت 1۴۰1 
هشــت میلیون و 9۷9هزار تومان 
نرخ گذاری شــد اما بــاز هم حداقل 
دستمزد با تمام ملحقات و اضافات، 
در نگاهی خوش بینانــه روی عدد ۶ 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان ایســتاد. 

بدون تردید در ماه های اخیر و بعد از 
حذف ارز ترجیحی، فاصله و شکاف 
دستمزد - معیشــت افزایش یافته 
است. دســتمزد ثابت مانده اما سبد 
معیشت دیگر ۸ میلیون و 9۷9هزار 

تومان نیست.
در روزهای پایانی اردیبهشــت، 
محاسبات مستقل کمیته دستمزد 
کانون عالی شــوراها نشــان داد که 
سبد خوراکی ها و آشــامیدنی های 
خانوارهای کارگری به تنهایی به اندازه 
حداقل دستمزد و مزایای مزدی است. 
رسیدن سبد خوراکی ها به ۶ میلیون 
و ۳۰۰هــزار تومان در اردیبهشــت 
ماه، یک اخطار جدی ســت و بدون 
تردید در ماه های بعد از اردیبهشت، 
زنجیره تاثیرگذاری تورم، نرخ ســبد 
خوراکی هــای خانوار متوســط ۳.۳ 
نفره را به ۷ میلیون تومان یا بیشــتر 

رسانده است.

داده های رسمی درآمد - هزینه 
در سال ۱۴۰۰

فقط محاســبات مســتقل سبد 
معیشت نیست که نشــان می دهد 
دستمزد به شدت ناکافی ست بلکه 
گزارشات رسمی مرکز آمار نیز  این 
ادعا را ثابت می کند. »چکیده نتایج 
طرح آمارگیری درآمد - هزینه خانوار 
شهری و روستایی سال 1۴۰۰« که 
بیســت و پنجم مرداد منتشر شده، 
نشان می دهد که هم دستمزد 1۴۰۰ 
بسیار ناکافی بوده و هم سبد معیشت 
محاسبه شده در شــورای عالی کار، 
بسیار محافظه کارانه و حداقلی ست. 
ســبد معیشــت 1۴۰۰، حــدود ۶ 
میلیون و 9۰۰هزار تومان بود اما این 
گزارش نشــان می دهد که متوسط 
هزینه خانوارها در ســال گذشــته 
حداقل در شهرها خیلی بیشتر از این 
رقم بوده )حداقل دو میلیون تومان 
بیشــتر( یعنی خانوارهای شهری 
ایران در سال 1۴۰۰ مجبور شده اند 
حداقل دو میلیون تومان بیشــتر از 
نرخ سبد معیشت برای گذران امور 
هزینه کنند و این در حالی ســت که 
حتی همان رقم بسیار حداقلی سبد 
معیشت نیز توسط شورای عالی کار 
برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 

پذیرفته نشد!
بهتر است ابتدا نگاهی به داده های 
کلی این گزارش رســمی بیندازیم. 
این گزارش که طی طرح آمارگیری 

19هــزار و ۶1۸ خانــوار نمونــه در 
نقاط شــهری و 1۸هــزار و ۳۷۰ نفر 
در نقاط روســتایی به دســت آمده، 
نشــان داد که متوســط هزینه کل 
خالص ســاالنه یک خانوار شــهری 
9۲میلیون و ۵۰1هزار ریال بوده که 
نسبت به رقم مشابه در سال قبل از آن 
نزدیک به ۵۰درصد افزایش داشــته 
اســت. از هزینه کل ســاالنه خانوار 
شهری ۲۴میلیون و ۶۵۳هزار تومان 
با سهم ۲۷درصد مربوط به هزینه های 
خوراکــی و دخانــی و ۶۷میلیون و 
۸۴۸هزار تومان با ســهم ۷۳درصد 
مربوط به هزینه هــای غیرخوراکی 
بوده است. در بین هزینه های خوراکی 
و دخانی، بیشترین ســهم مربوط به 
هزینه گوشت با سهم ۲1درصد و در 
بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین 
ســهم با ۴9درصد مربوط به هزینه 
مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط هزینه کل خالص ساالنه 
یک خانوار روستایی هم ۵1میلیون و 
911هزار تومان بوده که نســبت به 
سال قبل ۵۲.۴درصد افزایش نشان 
می دهد. از هزینه کل ساالنه خانوار 
روســتایی ۲۰میلیون و ۷۰۳هزار 
تومان با ســهم ۴۰درصــد مربوط 
به هزینه هــای خوراکــی و دخانی 
۳1میلیــون و ۲۰۸هــزار تومان با 
سهم ۶۰درصد مربوط به هزینه های 

غیرخوراکی بوده است.

هزینه ای که بسیار بیشتر از 
حداقل دستمزد است

این داده ها نشــان می دهند که 
هزینه متوســط خانوارهای شهری 
در ســال 1۴۰۰، نُــه میلیــون و 
۲۰۰هزار تومان بوده اســت. البته 
این عــدد از متوســط گیری وزنی 
هزینه ماهانــه خانوارهای متعلق به 
دهک های درآمدی متفاوت به دست 
آمده و فقــط مختص بــه کارگران 
یا دهک های کم درآمد نیســت. در 
این متوسط گیری، هم خانواده های 
ثروتمندتــر از کارگــران متعلق به 
دهک هــای برخوردارتــر گنجانده 
شده اند و هم خانواده های کم درآمدتر 
متعلق بــه پایین تریــن دهک های 
درآمــدی. با ایــن حال، متوســط 
هزینه های خانواده در ســال قبل، 9 
میلیون و ۲۰۰هــزار تومان بوده در 
حالی که سبد معیشت که معیارهای 
محاســباتی متفاوتــی دارد و تنها 
نشان دهنده حداقل مورد نیاز برای 
بقای یک خانواده کارگری متوسط 
۳.۳ نفره اســت، حداقل ۲ میلیون 
و ۳۰۰هزار تومــان از این رقم کمتر 
است و دســتمزد 1۴۰۰ که واقعیت 
دریافتی کارگران حداقل بگیر )بیش 

از ۶۰درصد کارگران شاغل( را نشان 
می دهد، حدود ۵ میلیــون تومان با 
متوســط هزینه های زندگی فاصله 
دارد. بنابراین نه تنها شکاف دستمزد 
- سبد معیشت سنگین است، بلکه 
فاصلــه حداقل دســتمزد کارگران 
و متوســط هزینه کرد خانواده های 
ایرانی نیز فاصله زیادی است و دقیقاً 
به همین دلیل است که در سال های 
اخیر )حداقل از 99 تا امروز( شــاهد 
سقوط طبقات کارگر به زیر خط فقر 

مطلق بوده ایم.

حداقل هزینه های زندگی
 از نگاه کارگران

حال سوال این است اگر در سال 
قبل متوســط هزینه های زندگی 9 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده، امسال 
حداقل هزینه زندگی کارگران چقدر 
اســت و کارگران ماهانه چقدر باید 
داشته باشــند تا بتوانند از پس تمام 
هزینه های زندگــی ازجمله اجاره 
خانه، خوراک، حمل و نقل، آموزش و 

درمان بربیایند؟
برای یافتن پاســخ این ســوال 
به ســراغ چند فعال کارگــری در 
استان های مختلف رفتیم با این سوال 
که امروز یک خانواده کارگری با یک 
فرزند، چقدر در ماه هزینه دارد و شما 
فکر می کنید با چند میلیون تومان 
می توان یک زندگی بســیار ســاده 
داشت و معاش خانواده را تامین کرد.

»بهــرام حســنی نژاد« فعــال 
کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی 
کارگران معدن چادرملو در پاســخ 
می گوید: حداقــل درآمد الزم برای 
یک خانوار در تهران، امروز کمتر از 1۳ 
میلیون تومان نیست. با کمتر از این 
مبلغ، یک خانواده نمی تواند زندگی 
کند. باید تاکید کنم این فقط هزینه 

زیستن است نه هزینه زندگی.
او ادامه می دهد: اجــاره خانه در 
تهــران و کالن شــهرها یک معضل 
اســت. در تهران، وقتــی مبلغ رهن 
را در نظــر بگیریم، متوســط اجاره 
خانه 1۰ تا 1۲میلیون تومان است. 
هزینه های آموزش و درمان و حمل 

و نقل هم سرسام آور شده و بنابراین 
فکر می کنم 1۳ میلیون تومان درآمد، 
کمترین رقم برای یک زندگی بسیار 
ســاده اســت. یک زندگی متوسط 

بیشتر از اینها می خواهد....
»پرویز زعیمی« عضــو انجمن 
صنفی کارگران ایران پوپلین رشت 
نیز در پاسخ به ســوال ما می گوید: 
به نظر من حداقل هزینه زندگی در 
رشت امروز، 1۰ تا 1۲میلیون تومان 
در ماه اســت. اجاره خانه در بسیاری 
از نقاط رشــت، 1۰۰میلیون تومان 
ودیعه و ماهی ۸۰۰هزار تومان اجاره 
می خواهد. در جای بهتر ۲۰۰ میلیون 
تومان رهن و یک میلیون و ۵۰۰هزار 
تومان اجاره. ســبد خوراکی خانوار 
هم حداقل ۵ میلیــون تومان در ماه 
اســت. کارگران هزینه ایاب و ذهاب 
هم دارند. کارگر می شناسم که روزی 
۵۰هزار تومان کرایــه حمل و نقل 
می دهد یعنی ماهــی یک میلیون و 

۵۰۰هزار تومان.
»خســرو زرگریان« بازنشسته 
و فعال کارگری در پاســخ به سوال 
ما، به رقــم 9میلیون تومان اشــاره 
می کنــد و تاکید می کنــد این رقم 
بــرای شهرستان هاســت، آن هم 
شهرستان های کوچک و البته بسیار 

خوش بینانه.
او اضافــه می کند: یــک خانواده 
کارگری که خانه ملکــی دارد و یک 
یا دو فرزند محصــل، هزینه خورد و 
خوراک و آمــوزش فرزندان و حمل 
نقلش در ماه، حداقل 9میلیون تومان 
می شود. اگر مســتاجر باشد، در هر 
جای ایران باید دو میلیون تومان به 
این رقم بیفزایید، یعنی سرراســت 

11میلیون تومان!
با این حســاب، نظــر کارگران 
در مــورد حداقلی تریــن رقم برای 
تامین هزینه ماهانــه زندگی، بین 
1۰ تا 1۳میلیون تومان اســت. این 
در حالی ست که سبد معاش خانوار 
1۴۰1 کــه بســیار محافظه کارانه 
بسته شده بود، رقمی حدود 9 میلیون 
تومان داشــت اما حتــی همان رقم 
حداقلی را برای حداقل دســتمزد 
نپذیرفتنــد. امــروز در حالی کــه 
هزینه های زندگی در دورافتاده ترین 
شهرهای کشور حداقل 1۰میلیون 
تومان است، حداقل دستمزد و مزایا 

به ۷ میلیون تومان هم نمی رسد.
سال گذشته بسیاری از مردم به طور 
متوســط ماهی 9 میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان هزینه کردند. باید منتظر بمانیم 
تا مرکز آمار متوســط هزینه زندگی 
در ســال 1۴۰1 را اعــالم کند. بدون 
تردید شــکاف هزینه های متوســط 
زندگی و حداقل دســتمزد کارگران، 
عمیق تر از شــکاف ۵ میلیون تومانی 
سال گذشته خواهد بود و بی شک اقالم 
و خدمات بیشتری از سبد خرید ماهانه 
طبقه کارگر خــط خواهد خورد و این 
 یعنی ســقوط ســنگین تر در نردبان 

دهک های درآمدی.

کارگران از هزینه های معیشت امروز می گویند

ماهانه 10 تا 13 میلیون تومان برای یک زندگی ساده
یک فعال صنفی:

کارگرانساختمانیحادثهدیده
بهسختیامرارمعاشمیکنند

طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، در 
کارگاه های زیر ۲۰ نفر به ویژه کارگاه های ســاختمانی 
بیشــترین نرخ حوادث ناشــی از کار دیده می شود. در 
بازرسی های انجام گرفته از کارگاه های مشمول قانون 
کار نیز فعالیت ساختمان در بین فعالیت های اقتصادی 
بیشترین سهم آسیب های شغلی منجر به فوت را داشته 

است.
»هادی ســاداتی« نایب رئیس کانون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی در این باره به ایسنا می گوید: 
در حوزه حوادث کار، حوادث ســاختمانی حرف اول را 
می زند. نحوه کار در بخش ساختمان به شکلی است که 
عمدتا بدون حفاظ است و کارفرما تنها یک بیمه مکمل 
خریداری می کند و چندان به حفاظ و ایمن سازی کارگر 
ساختمانی توجه نمی کند، در نتیجه مسائل ایمنی در 

حوزه ساختمان رعایت نمی شود.
او می گوید: کارگران ساختمانی چون مشمول قانون 
کار نیستند در شــرایط بیکاری مشمول دریافت یبمه 
بیکاری نمی شوند و اگر اتفاقی در حین کار برای آنها رخ 
بدهد خانواده هایشان دچار مشکل می شوند و چون تحت 
پوشش بیمه هم نیستند به سختی امرار معاش می کنند.

به گفته ساداتی، کارگر ساختمانی حادثه دیده جدا 
از هزینه هــای درمان باید هر ماه حــق بیمه خود را هم 
واریز کند و اگر پرداخت آن با تاخیر همراه باشد، بیمه او 
به خودی خود قطع می شود و غرامت ایام بیکاری به وی 

تعلق نمی گیرد.
پیش از این »اکبر شوکت« رئیس کانون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی ۵۰درصد حوادث کشور را 
مربوط به کارگران ساختمانی عنوان کرده و گفته بود: 
۵۰درصد حوادث مابقی، مربوط به بیمه شدگان دیگر 
مشاغل اســت و به  همین دلیل موضوع بیمه کارگران 

ساختمانی باید با جدیت دنبال شود.
    

احکامحقوقیسالجدید
اپراتوراهایبرقمنطقهای
هنوزصادرنشدهاست

کارگران وزارت نیرو از مشکالت صدور احکام سال 
جدید خبر دادند. این کارگران می گویند: زیر بار احکامی 
که می خواستند برای ما صادر کنند، نرفتیم و هنوز بحث 

و رایزنی بر سر صدور احکام ادامه دارد.
به گزارش ایلنا و به گفته این عده، مشــکل از شرط 
تبصره ماده 1۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ست که 
در این ماده قانونی به کارمندان تابع قانون کار اشاره شده 
در حالی که ما کارگران دولت هســتیم. نمایندگان این 
کارگران می گویند: امیدواریم تا یک ماه آینده با وزارت 
نیرو و توانیر بر سر صدور احکام به توافق برسیم و سپس 
پرداخت مابه التفاوت های سال جدید آغاز شود چون هنوز 
سر احکام به راه حل مرضی الطرفین و قانونی نرسیده ایم، 

مابه التفاوت ماه های ابتدای سال پرداخت نشده است.
    

بالتکلیفیکارگرانداروگررشت
برایدریافت۵ماهحقوق

حدود ۷۰ کارگر صنایع بســته بندی داروگر رشت 
که برای دریافت حقوق و پرداخت حق بیمه بالتکلیف 
شده اند، بارها به نهادهای مختلف مراجعه کرده اند اما از 

این رایزنی ها نتیجه ای حاصل نشده است.
به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: ۵ماه اســت که 
حقوقی دریافت نکرده ایم و بیمه هایمان نیز با مشــکل 
روبه رو است. به هر مسئولی هم شکایت می کنیم فقط 

شنونده است و اقدامی نمی کند.
به ادعای این عده، تعــدادی از کارگران این کارخانه 
با سوابق 1۵ تا ۲۰سال کار به دلیل نگرانی بابت از دست 
دادن شغل، مشکالتشــان را از طریق نامه یا حضوری 
به گوش مسئوالن می رســانند اما کسی برای پیگیری 

وضعیت کارخانه و کارگران آن اقدامی انجام نداده است.
    

مرگیککارگرمقنی
براثرگازگرفتگی

یک کارگر مقنی حین حفر چاه دچار گازگرفتگی شد 
و جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، این کارگر مقنی حدودا ۴۷ساله که در 
یک باغ در شهر بناب وارد چاهی شده بود، به دلیل کمبود 

اکسیژن و استنشاق گازهای سمی دچار خفگی شد.
به گفته »محمد جلیلیان« فرمانده انتظامی شهرستان 
مرند، پس از وقوع حادثه و اطالع بستگان، این کارگر از 
داخل چاه به بیرون کشیده می شود و در حین انتقال به 

مرکز درمانی، جان خود را از دست می دهد.

فاصله حداقل دستمزد 
کارگران و متوسط 

هزینه کرد خانواده های 
ایرانی نیز فاصله زیادی 

است و دقیقاً به همین دلیل 
است که در سال های اخیر 

)حداقل از ۹۹ تا امروز( شاهد 
سقوط طبقات کارگر به زیر 

خط فقر مطلق بوده ایم

در روزهای پایانی 
اردیبهشت، محاسبات 
مستقل کمیته دستمزد 

کانون عالی شوراها نشان 
داد که سبد خوراکی ها و 

آشامیدنی های خانوارهای 
کارگری به تنهایی به اندازه 

حداقل دستمزد و مزایای 
مزدی است

نسرین هزاره مقدم

صندوق بازنشســتگی کشــوری اعالم کرد: براســاس آخرین نتایج طرح 
رضایت سنجی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش 
میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغالن و بهبود بیمه تکمیلی درمان به 
ترتیب مهم ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و 

صندوق بازنشستگی کشوری است.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، طرح رضایت سنجی 
از بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه سال 1۴۰۰ با 
دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی و از طریق تماس 
تلفنی در قالب نمونه گیری تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه های 
مختلف ازجمله مطالبات بازنشستگان از ســه نهاد دولت، صندوق بازنشستگی 
کشوری و دســتگاه های اجرایی محل اشتغال عملیاتی شــده است. براساس 
جدیدترین نتایج این طرح که در دو هفتــه منتهی به مردادماه 1۴۰1 از مجموع 
۳۵۴ بازنشسته و وظیفه بگیر کشوری انجام شــده، ۲۴۰ نفر معادل ۶۷.۸درصد 
درخواســت افزایش میزان حقوق و 1۴۷ نفر معادل ۴1.۵درصد نیز اســتمرار 
ساالنه متناسب سازی 9۰درصد حقوق بازنشستگی با شاغالن هم تراز را به عنوان 

مهم ترین مطالبه خود از دولت سیزدهم اعالم کردند.
همچنین افزایش سطح پوشــش تعهدات بیمه درمان تکمیلی ۲۷.۷درصد، 
اعطای مزایای رفاهی دســتگاه های اجرایی به بازنشســتگان همانند شاغالن 

1۲.۴درصد، پرداخت به موقع حقوق با 9درصد، اشــتغال فرزندان بازنشستگان 
۸.۵درصد، رسیدگی به بازنشستگان مستاجر و بدون مسکن ۴درصد و پرداخت وام 
۲درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان از دولت سیزدهم مطرح شده است. از سوی 
دیگر، 1۰1نفر معادل ۲۸.۵درصد از بازنشستگان کشوری که به نظرسنجی هفتگی 
صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ دادند، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند 
شاغالن را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دستگاه های اجرایی محل خدمت اعالم 
کردند. ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغالن با ۲۳.۴درصد، استفاده 
از مزایای نقدی و غیرنقدی همانند شــاغالن با ۲۳.۲درصد و توجه به معیشــت 
بازنشستگان در کنار خدمات صندوق با 1۷.۵درصد در جایگاه های بعدی مطالبات 

بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی بوده است.
در ادامه، تکریم، احترام و پاسخگویی با 1۴.۷درصد، ارائه وام به بازنشستگان 
1۳درصد، جویا شــدن از حــال بازنشســته ۷.9درصد، اســتفاده از تجربیات 
بازنشســتگان و به کارگیری آنان ۵.1درصد، اســتخدام فرزندان بازنشستگان 
۴.۵درصد و خرید اقساطی ۲.۸درصد از دیگر خواسته های بازنشستگان کشوری 

از دستگاه های اجرایی است.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 1۸۷ نفر از بازنشستگان کشوری یعنی 
۵۲.۸درصد از پاســخ دهندگان، خواســتار بهبود خدمات بیمه تکمیلی درمان 
صندوق بازنشستگی کشوری هستند. 1۵1نفر معادل ۴۲.۷درصد بهبود خدمات 

وام ها )ضروی، ازدواج و پایان نامه(، ۷۷نفر معادل ۲1.۸درصد بهبود خدمات رفاهی 
و گردشگری و ۳۶نفر معادل 1۰.۲درصد نیز بهبود خدمات فروشگاهی را به عنوان 

مطالبه خود از صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.
بهبود خدمات خرید تقســیطی با ۶.۵درصد، بهبود سرعت در صدور احکام 
۲.۳درصد و بهبود خدمات بیمه عمر و حادثــه 1.۴درصد در جایگاه های بعدی 

مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.
طبق این گزارش، صندوق بازنشستگی کشــوری با یک میلیون و ۶۶۳هزار 
بازنشسته خدمات متعددی شامل افزایش وام های ضروری و وام ازدواج فرزندان، 
خدمات بیمه و پرداخــت هزینه بیمه های تکمیلی، حمایــت از پایان نامه های 

دانشجویی و گردشگری را ارائه می دهد.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

افزایشحقوق،مهمترینمطالبهبازنشستگانکشوریاست

خبر


