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تعطیلی واحدهاربطی به 
دستمزد کارگران ندارد

رئیس مجمــع نمایندگان کارگران اســتان 
تهران گفت: برای حفظ قــدرت خرید کارگران 
در سال آینده باید یک میلیون و 89هزار تومان 

افزایش مزد داشته باشیم.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با تسنیم در 
پاسخ به اینکه آیا افزایش واقعی دستمزد می تواند 
تهدیدی برای تولید باشــد، بیان کرد: متأسفانه 
نمایندگان کارفرمایان و دولت سال هاست که با 
این سخنان عقب افتادگی مزدی را دامن زده اند و 
مطمئناً افزایش دستمزد کمک شایان ذکری به 

چرخه تولید خواهد کرد. 
با افزایش قدرت خرید کارگــران می توان 
رونق اقتصادی در بــازار به وجود آورد. تاجیک 
افزود: مشکالت تولید و بســته شدن هر روزه 
واحدهای صنعتی ربطی به دستمزد کارگران 
نداشــته اســت و تا به امروز با توجه به ســهم 
کارگران در قیمت تمام شده کاال، هیچ کارگاهی 
به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق کارگران 

بسته نشده است.
    

 وضعیت بازنشستگان 
عادالنه نیست

رئیــس کانون عالــی بازنشســتگان تامین 
اجتماعی گفت: وضعیت بازنشســتگان عادالنه 
نیست. آنها به خوبی ســهم خود را ادا کرده اند و 
نباید بیشــترین تاوان ناشــی از به هم خوردگی 

توازن و فشار اقتصادی را بپردازند.
علی اصغر بیــات در گفت وگو بــا مهر گفت: 
مســئوالن در موضــوع افزایــش حقوق های 
بازنشستگان و مســتمری بگیران واقعیت های 

جامعه را در نظر بگیرند.
وی با اشاره به اینکه تورم روز افزون، افزایش 
چند برابری هزینه ها و مایحتاج ضروری زندگی، 
وجود مشــکالت در تأمین کاالهای اساســی را 
موجب شــده، افزود: این دغدغه ها باعث شــده 
نگرانی های بازنشســتگان و مســتمری بگیران 

پایانی نداشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه انتظار داریم مسئوالن 
نگاه ویژه ای به اقشار بازنشسته و مستمری بگیر 
داشته باشند، گفت: سازوکارهای قانونی موجود 
اســت. مواد قانونی ۴۱، ۱۱۱ و 9۶ تکالیف را به 
خوبی روشــن کرده اســت. نباید به بهانه های 
گوناگون از اجــرای کامل قوانین ســرباز بزنند 
یا با تفسیرهای شخصی، مشــکلی بر مشکالت 
قبلی اضافه کننــد. به گفته بیــات، نباید اجازه 
دهیم موضــوع افزایش حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران کــه مطرح می شــود، به 
ســرخوردگی و یاس تبدیل شــود و این فکر را 
القا کنند که مســئوالن در نهایت امر تصمیمی 
خودساخته می گیرند و توجهی به واقعیت های 
موجود جامعه ندارند. وی با اشــاره به اینکه همه 
باید تابع قانون باشــیم و ما نیز خواستار اجرای 
کامل قانون در این زمینه هستیم، گفت: اگر قانون 
همسان سازی حقوق در وقت خودش و به صورت 
کامل اجرا می شــد، امروز مســائل و مشکالت 

کمتری داشتیم.
    

دستمزد یک میلیون و 200 هزار 
تومانی شوخی است

عضو کمیسیون کشــاروزی مجلس با تاکید 
بر اینکه اقتصاد را نمی توان به صورت دســتوری 
اداره کرد، گفت: افزایش دستمزد باید متناسب 
با شــرایط واقعی و گرانی و تورم باشد. دستمزد 
یک میلیون و 200هزار تومانی در شرایط امروز 
بیشتر به شوخی شباهت دارد، گر چه باید شرایط 

کارفرمایان را نیز در نظر بگیریم.
به گزارش ایلنا، شمس اهلل شریعت نژاد با بیان 
اینکه دستمزد کارگران بسیار پایین است، گفت: 
اینکه تورم و گرانی باال رفته و دستمزد کارگران 
دیگر جوابگوی هزینه های زندگی آنان نیســت، 
امری بسیار بدیهی اســت و شکی نداریم که باید 

دستمزد افرایش داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه طبیعتا افزایش دستمزد 
تبعاتــی بــرای کارفرمایــان دارد، خواســتار 
بررسی های کارشناسانه در مورد افزایش دستمزد 
شد و گفت: در تمامی سال های گذشته به محض 
آنکه دســتمزد نیروی کار باال رفته، قیمت کاال 
و خدمات نیز رشد سرســام آوری داشته است. 
ایده ال ترین شــرایط آن اســت که سعی کنیم 

قیمت ها ثابت بماند که کار سختی است.
نماینده تنکابــن با تاکید بــر اینکه افزایش 
۴00هزار تومان حقوق کارمنــدان نیز تاثیرات 
منفی خودش را بر بازار می گذارد، گفت: اگرچه 
حقوق کارمندان ربطی به گرانی کاالها ندارد اما 
همین افزایش بهانه ای برای کســبه می شود تا 

قیمت کاالها را باال ببرند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

تورم کم سابقه ای که از ابتدای 
امسال، ســبد هزینه های خانوار 
را درگیــر کرده، یک ســوال را 
برجسته کرده است: امسال مزد 
چقدر باید زیاد شــود؟ دولتی ها 
و کارفرمایان به نظر می رســد از 
مرحله انکار گذشــته اند، چرا که 
صعود قیمت کاالهای اساســی 
کامال آشکار است و به قبول این 
واقعیت رســیده اند که معاش 
کارگران درگیر بحرانی جدی ست 
اما باز بهانه های همیشگی در جریان 
است؛ اینکه کارفرمایان نمی توانند 
بیش از این بپردازند و اقتصاد، تاب 

دستمزدهای باالتر را ندارد.
پرویز صداقت، اقتصاددان، در 
گفت وگوی زیر بر این نکته دست 
می گذارد که نمایندگان کارگری 
باید قبل از هر چیز به دنبال افزایش 
ریالی دستمزد باشند و در مرحله 
بعدی باید یک خواسته اصلی را 
مطرح کنند: غیرکاالیی ســازی 

خدمات اجتماعی.
    

  در آخرین محاسبات کمیته 
دستمزد، سبد معیشت ۳ میلیون و 
۷۵۹ هزار تومان تعیین شده است. 
این رقم به تایید هر ســه گروه 
مذاکرات رسیده است. اگر این رقم 
مانند سال قبل فقط یک توافق روی 
کاغذ بماند و روی دستمزد اعمال 
نشود، چه فایده ای خواهد داشت؟ 
آیا می توان تعبیر کرد که محاسبه 
حداقلی سبد معاش تبدیل به یک 
سنت عرفی شــده که دولتی ها و 
کارفرمایان بتوانند استدالل کنند 
افزایش هزینه های زندگی کارگران 

را قبــول داریم ولــی در عمل 
نمی توانیم بپزدازیم؟

متأسفانه همین طور به نظر می رسد. 
پاسخ به طور تلویحی در سؤال خودتان 
هست. تا حدود زیادی در شرایط عدم 
فشار جنبش های اجتماعی، این توافقات 
صوری بی فایده است. ما شاهد وضعیت 
تورمی هستیم که نه تنها روی کاغذ که 
کارگران در زندگی روزانه شان به شکلی 
تلخ آن را تجربه می کننــد. در مقابل 
تورم بسیار سنگین و افزایش روزافزون 
هزینه های معیشت خانوارهای کارگری، 
رقم افزایش دستمزد ساالنه بسیار ناچیز 
است. همه می دانیم امروز همین سبد 
معیشــت ادعایی حدود سه میلیون و 
700هزار تومان در مقایسه با حداقل های 
یک زندگی شرافتمندانه، دست کم در 
کالن شهرهای ایران چه رقم ناچیزی 
است. از همین روست که رقم پیشنهادی 
تشکل های مستقل کارگری باید رقم 

بسیار باالتری باشد.
دولت در زمینه هزینه های اجتماعی 
طی دهه های اخیر بسیار صرفه جویانه 
عمل کــرده و در خصــوص برخی از 
دیگر هزینه ها بــرای گروه ها و نهادها و 
موارد خاص، خیلی هم سخاوتمندانه 
و گشاده دستانه عمل می کند. مسئله 
کلیدی همین است. باید این ساختار 

هزینه کردن دولت را دگرگون کرد.
 تورم ســبد معاش امسال 
نسبت به سال قبل، ۴۰درصد است. 
این رقم حداقلی تورم است که همه 
کارشناسان روی آن توافق دارند. 
گروه کارگری شــورای عالی کار 
استدالل می کند این تورم باید روی 
هزینه هــا اعمال شــود نه روی 
دستمزد و بعد قدرمطلق افزایش 
ریالی آن )یک میلیون و ۸۹ هزار 
تومان( میزان حداقلی هست که 

باید به دستمزد افزوده شود. آنها 
مبنای »تاثیر تــورم« را هزینه ها 
می داننــد نه دســتمزد )با این 
اســتدالل که در طول سال همه 
هزینه ها که بســیار بیشــتر از 
دستمزد است، دچار تورم شده(. 
شما این استدالل را چگونه ارزیابی 
می کنید و آیا اگر تاثیر تورم را روی 
هزینه های محاسبه شده در نظر 

بگیرند، یک گام به جلو نیست؟
بینید گرایشــی در نهادهای اعالم 
نرخ تــورم در کم نمایی این شــاخص 
وجود دارد. این گرایش قبل از هر چیز 
در وزنی که در سبد محاسبه تورم برای 
اقالم مختلف در نظر می گیرند، روشن 
می شود. به جز بهای برخی حامل های 
انرژی، قیمت بسیاری از مهم ترین اقالم 
مصرفی خانوارها طی یک سال گذشته 
به بیش از دو و گاه سه برابر افزایش یافته 
است. می توان انتظار داشت اگر وزنی که 
این اقالم در سبد محاسبه تورم به خود 
اختصاص می دهند بــا زندگی واقعی 
میلیون ها مزد و حقوق بگیر متناسب 
باشد، رقم واقعی تورم محاسباتی بسیار 

فراتر از ارقام موجود بشود.
در عین حال و بــه نظر من، نهادها و 
تشکل های کارگری به جای تأکید روی 
افزایش درصدی دســتمزد باید روی 
افزایش ریالی آن تأکید کنند. ما طی سه 
دهه گذشته روندی را طی کرده ایم که در 
آن دائماً بر فاصله حقوق رده های باالیی 
و رده های پایینی افزوده شده است. در 
چنین حالتی افزایش درصدی دستمزد، 
کماکان در جهت تقویت روند یاد شده 
خواهد بود اما افزایش رقم ریالی می تواند 
به تعدیل این فاصله کمک کند. ما فشار 
تورمی را بیشتر روی الیه های پایینی 
مزد و حقوق بگیران مشاهده می کنیم 
تا رده های ارشــد مدیریتی، بنابراین 

افزایش قدر مطلق ریالی در شــرایط 
فعلی سیاستی است که باید تشکل های 

کارگری دنبال کنند.
    رئیس جمهور چند ماه پیش 
از ایــن در زمان ترمیــم کابینه 
اقتصادی گفت »ابرتورم« نداریم. 
آیا می توان این ادعــا را تا امروز 
صحیح دانست و پیش بینی شما 
برای تورم انتظاری سال بعد چقدر 

است؟
در پاســخ به پرســش قبلی  به این 
موضوع اشــاره کردم. طبیعتاً مقامات 
اجرایی گرایش دارند بگویند تورم حاد 

نداریم. البد از نظر آنان تورم حاد، تورم 
میلیــون درصدی اوایــل دهه ۱920 
در آلمان یا ونزوئالی امروز اســت. دو 
سه مورد اســتثنا را در نظر بگیریم، ما 
تقریباً در همه دهه های گذشته، تورم 
بسیار ســنگینی را تجربه کرده ایم که 
امروز باعث شده سطح زندگی خانوارها 
به شدت تنزل پیدا کند. بی هیچ شک و 
تردیدی، روند تورمی در سال آینده هم 
استمرار خواهد داشت. عامل کلیدی 
در این زمینه تغییرات نرخ برابری ریال 
است. همه متغیرها نشان می دهد روند 
نزولــی برابری ریال اســتمرار خواهد 
داشت. تنها عاملی که  می تواند سرعت 
افزایش نرخ هــا را اندکی کاهش دهد 

فشار رکودی موجود در اقتصاد است.
در ماه هــای آینــده عواملی مانند 
دشــوارتر شــدن نقل  و انتقاالت مالی 
بین المللــی بانک های ایرانی، فشــار 
تحریم ها و بحران هــای ژئوپلتیک، در 
جهت افزایش تورم عمــل می کنند و 
منطقی است که تشدید وضعیت تورمی 

را انتظار داشته باشیم.
 به نظر شــما آیا در مذاکرات 
مــزدی امســال، دولتی هــا و 
کارفرمایان حاضــر به پذیرش 
رقم های عادالنه برای دســتمزد 
می شــوند یا باز هم مشــکالت 
اقتصادی را بهانه می آورند؟ حل 
بحران معیشتی کارگران را بیشتر 
برعهده چه کسانی می دانید؟ آیا 
شما هم موافقید که بنگاه های بزرگ 
توان پرداخت دستمزد عادالنه را 
دارند و دولت بایــد به بنگاه های 
کوچک، یارانه دستمزد یا یارانه در 

عوض دستمزد بپردازد؟
دولتی ها و کارفرمایــان حاضر به 
پذیرش رقم های عادالنه برای دستمزد 
نخواهنــد بود. طبعاً در شــرایط رکود 
اقتصادی و وجود مشکالت نقدینگی و 
بحران سرمایه در گردش، منابع مالی 
دولت و بنگاه ها کاهش می یابد اما این 
مشکالت اقتصادی بهانه های صوری 
اســت. ما نیازمند به تجدید ســاختار 

هزینه های دولت و بنگاه ها هستیم. اگر 
نهادها و گروه هــای خاصی که در تمام 
دهه های گذشته از مالیات معاف بودند، 
مالیات بپردازند و اگر دولت هزینه های 
زائــد را حذف کنــد و وزن هزینه های 
اجتماعی در هزینه های دولت افزایش 
پیــدا کنــد، افزایش دســتمزدها به 
سهولت امکان پذیر خواهد بود، اما اینها 
شرط هایی است که تحقق آن نیازمند 
دگرگونی ساختارهاست. در بنگاه های 
بزرگ ســهم هزینه هایی مانند هزینه 
مالی بسیار باالتر است و برای کاهش بار 
مالی این بنگاه ها باید هزینه های تأمین 
مالی آنها را کاهش داد نه اینکه از سفره 
کارگران و زحمتکشــان حاتم بخشی 
کرد. اما در این زمینه هم به سبب قدرت 
سیاسی بسیار باالی سرمایه های مالی، 
دولت زیر بار چنین امری نخواهند رفت 
و باز هم به نکته کلیدی یعنی ضرورت 

دگرگونی ساختاری می رسیم.
پیشنهاد من این است که تشکل ها 
و جنبش های کارگــری دو مورد را در 
دســتور کار قرار دهند. مورد نخست 
افزایش دستمزدها به صورت قدر مطلق 
ریالی نه درصدی و دوم مبــارزه برای 
افزایش هزینه های اجتماعی دولت و به 
زبان دیگر غیرکاالیی کردن هزینه هایی 
که اکنون طبقات فرودست جامعه بابت 
خدماتــی می پردازند که بســیاری از 
آنها پیشــتر رایگان بود. یعنی جنبش 
کارگری عــالوه بر افزایــش عادالنه 
دســتمزدها، باید به دنبال غیرکاالیی 
کردن خدمات متعددی مانند آموزش 
و بهداشت و در برنامه های درازمدت تر 
مســکن و حمل ونقل و... باشــد. اینها 
مواردی اســت که مطالبــات صنفی 
کارگری را با مطالبات اقتصادی ســایر 

طبقات نزدیک می کند.

رقم واقعی تورم فراتر از ارقام موجود است

تاکید کارگران بر افزایش ریالی دستمزدها باشد

خبر

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای 
اســالمی کار با بیان اینکه دریافتی 78درصد 
کارگران کمتر از ۱.۶میلیون تومان است، گفت: 
دریافتی کارگران برای ســال آینده باید یک 

میلیون و 89هزار تومان افزایش یابد.
فرامرز توفیقی در گفت وگو بــا مهر درباره 
مطالبــه مشــخص نمایندگان کارگــران در 
جلسات دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: 
پیشــنهادات خود را در جلسه قبل ارائه دادیم. 
به دلیل اینکه قدرت خرید کارگران در ســال 
جاری نسبت به سال گذشته، یک میلیون و 89 
هزار تومان کاهش پیدا کرده، بنابراین مطالبه 
مشــخص نمایندگان کارگــری در مذاکرات 
دستمزد، اضافه شدن همین رقم در سرجمع 

دریافتی برای سال 98 است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما واضح و مشخص 
است، اظهار کرد: منتظریم در نشست سه شنبه 
شورای عالی کار، نظر نمایندگان کارفرمایی و 
دولت را بشنویم. اینکه دولت و کارفرما چگونه 
با یکدیگر در زمینه سهم هر یک در جبران این 

کاهش قدرت خرید توافق می کنند موضوعی 
است که به نمایندگان کارگری مربوط نمی شود، 
مهم این است که این نیاز کارگران است و باید 

پرداخت شود.
توفیقی در پاسخ به این ســوال که آیا این 
افزایش با توجه به شرایط بنگاه های خصوصی 
امکان پذیر اســت، افزود: نظر ما این است که 
مجموع دریافتی هر کارگــر یک میلیون و 89 
هزار تومان افزایش یابد نــه صرفاً حقوق پایه. 
حق مســکن، حق بن، پایه سنوات و حق اوالد 
مولفه هایی هســتند که مجموع دریافتی یک 
کارگر را تشکیل می دهند و این میزان افزایش 
روی مجموع این ردیف ها امکان پذیر است که 
این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار 

به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم.
رئیس کارگروه دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار، با بیان 
اینکه در ســبد هزینه های خوراکی 
و غیرخوراکی خانــوار همه کاالها 
غیر از نان حداقل ۵۶درصد افزایش 

نرخ داشــته اند، گفت: در این شــرایط، اینکه 
بخواهیم به مردم اعالم کنیم همه این افزایش 
قیمت ها ناشــی از تکانه های ارزی است، دروغ 
است. مجلس، دولت، قوه قضائیه و صنعتگران 
و صاحبان صنایع کامــاًل می دانند که افزایش 
قیمت ها صرفاً ناشی از تکانه های ارزی نیست، 
چراکه نرخ تسعیر ارز هنوز در بازار نمایان نشده 
و تأثیر این تکانه های ارزی در تیر ماه سال آینده 

آشکار خواهد شد.

توفیقی گفــت: اعتقاد داریــم اگر دولت 
راهــکاری برای ســاماندهی وضعیت موجود 
پیدا نکنــد، یقیناً از تیر ماه ســال آینده دچار 
شــوک های تورمی خیلی خطرناکی خواهیم 
شد و جهش های قیمتی قابل توجهی را تجربه 

خواهیم کرد.
وی با اشــاره به ادعــای کارفرمایان مبنی 
بر ســهم بیــش از ۱۵درصدی دســتمزد در 
قیمــت تمام شــده کاال و 
خدمات گفت: دولت اعالم 
کرده سهم دســتمزد در 
قیمت تمام شــده حدود 
8درصد اســت. متأسفانه 
کارفرمایــان، بــه جای 
اضافــه کردن تــورم بر 
سبد معیشــت، تورم را 
روی دســتمزد اضافــه 
می کنند که باعث شــده 
هزینه معیشت تا حقوق 

فاصله بگیرد.

رئیــس کارگروه دســتمزد کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار گفت: اینکه کارفرما 
می تواند یا نمی تواند، توانایــی دارد یا ندارد، با 
کمک دولت می خواهد قــدرت خرید کارگر را 
افزایش دهد یا غیر از این، موضوعی اســت که 
دو ضلع دیگر مذاکرات مزدی یعنی کارفرمایان 
و دولــت باید توافق کنند. ایــن کاهش قدرت 
خرید بالیی است که دولت و کارفرمایان بر سر 

کارگران جامعه آورده اند و باید جبران کنند.
توفیقی با اشاره به افزایش ۴00هزار تومان 
به اضافه ۱0درصــدی حقوق کارمندان دولت 
برای سال 98 گفت: حداقل دستمزد کارگران 
برای سال 97، یک میلیون و ۱۱۱هزار تومان و 
حداقل حقوق کارمندان دولت نیز یک میلیون 
و ۳۶0هزار تومان بود. حقوق پایه یک میلیون و 
۳۶0هزار تومانی کارمند دولت با احتساب رشد 
۴00هزار تومان به اضافه ۱0درصدی در سال 
آینده به یک میلیون و 900هزار تومان افزایش 
می یابد. ما انتظار داریم همین حمایت از جامعه 

کارگری هم صورت بگیرد.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

دریافتی ۷۸درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان است

اگر نهادها و گروه های 
خاصی که در تمام دهه های 

گذشته از مالیات معاف 
بودند، مالیات بپردازند و 

اگر دولت هزینه های زائد را 
حذف کند و وزن هزینه های 

اجتماعی در هزینه های 
دولت افزایش پیدا کند، 

افزایش دستمزدها 
امکان پذیر خواهد بود

نهادها و تشکل های 
کارگری به جای تأکید روی 
افزایش درصدی دستمزد 

باید روی افزایش ریالی 
آن تأکید کنند. ما طی سه 
دهه گذشته روندی را طی 

کرده ایم که در آن دائمًا 
بر فاصله حقوق رده های 
باالیی و رده های پایینی 

افزوده شده است
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