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یک فعال کارگری:
 دولت تمایلی به تعیین 

سبد معیشت خانوار ندارد
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی شوراهای 
اســامی کار با بیان اینکه در جلسه آینده کمیته 
مزد احتماال سبد معیشــت خانوار کارگری نهایی 
می شود، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه 
امسال نسبت به زمان مشــابه سال قبل 52درصد 
بوده است. فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: تاکنون 5 جلسه کارشناسی در کمیته 
کارشناسی مزد شورای عالی کار برگزار شده اما هنوز 

سبد معیشت خانوار تعیین نشده است.

وی گفت: در جلســات کمیته کارشناسی مزد 
زیرمجموعه شورای عالی کار، مباحثی مانند مزد 
منطقه ای و صنفی مطرح شد که البته به دلیل نبود 
زیرســاخت و اطاعات الزم و همچنین پژوهشی 
که در ســازمان تأمین اجتماعی در جریان است و 
هنوز نتیجه اش مشخص نشــده امکان اجرای مزد 
منطقــه ای و صنفی هنوز فراهم نیســت. توفیقی 
گفت: در مورد نوع محاسبه هزینه خانوار کارگری، 
آماری از سوی مرکز آمار ایران اعام می شود و در دو 
جلسه اخیر کمیته دستمزد در مورد سبد معیشت 
خانوار کارگری مطالبی مطرح شــد که امیدواریم 
در جلسه دوشنبه آینده این کمیته سبد معیشت 
خانوار کارگری نهایی و تعیین شود. نماینده کارگران 
در کمیته دستمزد گفت:  البته تعیین سبد معیشت 
خانوار به شرطی است که نماینده دولت و کارفرما 
همراه باشند که تاکنون چنین چیزی مشاهده نشده 
است. توفیقی در مورد اینکه آیا سبد معیشت خانوار 
مگر متناسب با نرخ تورم تعیین نمی شود، گفت:  اگر 
از من به عنوان نماینده کارگران سوال کنید عدد خود 
در مورد سبد معیشت خانوار را می گویم که به نظر من 
سبد معیشت خانوار باید 76درصد رشد کند. وی در 
مورد اینکه مگر نرخ تورم چقدر بوده، گفت: تورم نقطه 
به نقطه دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 
براساس اعام مرکز آمار ایران 52درصد رشد کرده 
و البته سبد معیشت خانوار کارگری با تورم نقطه به 
نقطه فرق دارد چون در سبد هزینه زندگی کارگران 
به عنوان مثال ســفر خارجی یا خانه های لوکس و 
لباس های لوکس وجود نــدارد بلکه اقامی مانند 
کاالهای اساسی نان، برنج، کفش و سرپناه و مسکن 
قرار دارد و به نظر من هزینه ســبد معیشت خانوار 
کارگری نسبت به سال قبل 76درصد افزایش یافته 
است. توفیقی افزود: بعد از تعیین سبد معیشت خانوار 
در جلسات کمیته دستمزد، جلسات اصلی شورای 
عالی کار برگزار می شود و حداقل مزد برای کارگران 

در سال آینده در این جلسات مشخص خواهد شد.
    

ادامه مشکالت بیمه ای کارگران 
شهرداری الوند

کارگران شهرداری الوند در استان قزوین برای 
اســتفاده از مزایای بیمه درمانی ســازمان تامین 
اجتماعی همچنان با مشکل مواجه هستند. یکی از 
این کارگران در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: با وجود 
رسانه ای شدن مشکات بیمه ای کارگران شهرداری 
الوند در شهرســتان البرز استان قزوین، هنوز هیچ 
نهادی به مشکات ما رســیدگی نکرده است. این 
کارگر گفت: اداره تامین اجتماعی شعبه شهر صنعتی 
البرز به دلیل بدهی های مالی شهرداری الوند به تامین 
اجتماعی چندین ماه است از تمدید دفترچه های 
درمانی کارگران خودداری می کند. وی با اعتراض 
به اینکه کسی به فریاد ما نمی رسد، گفت: اداره تامین 
اجتماعی شهر صنعتی البرز با تحت فشار قرار دادن 

کارگران می خواهد به بدهی های مالی خود برسد.
    

کارکنان تراورس خطاب به مدیرعامل راه آهن:
حق بیمه کارگران را بپردازید

کارگران تراورس در نامه ای خطاب به مدیرعامل 
راه آهن مطالبات معوقه خود را طلب کردند. به گزارش 
خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده اســت: لیست بیمه 
پرسنل نگهداری خط و ابنیه فنی )شرکت تراورس( 
به علت معوقات بیمه ای گذشــته از طرف شعبات 
تامین اجتماعی مناطق تحویل گرفته نمی شــود و 
کارگران با مشکل تمدید دفترچه و بریدگی سوابق 
روبه رو شده اند که بعضاً در برخی از مناطق از یک تا دو 
سال این بریدگی سوابق وجود دارد. در انتهای این نامه 
امده است: با توجه به اینکه سوابق بیمه ای و خدمات 
درمانی و تمدید دفترچه های درمان پرسنل جز حقوق 
اولیه کارکنان و چشم پوشی از آن امکان پذیر نیست 
و پرسنل شما برای درمان و بازنشستگی به این مهم 
نیاز دارند و همین امر باعث تنش و نارضایتی مستمر 
در بین پرسنل شده، خواهشمند است دستور فرمایید 

در این خصوص اقدامات الزم را مبذول کنند.
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افزایش چنــد ده درصدی قیمت 
تمامی کاالها و خدمات در کشــور که 
از ابتدای امسال آغاز شد، این روزها به 
یک واقعیت بدل شده است، با این حال، 
کارفرمایان کشور که تولید این کاالها و 
خدمات را برعهده دارند، زیر بار افزایش 

مناسب حقوق کارگران نمی روند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال، جلسات 
شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 
سال آینده کارگران آغاز شده است اما 
امسال هم به شیوه ســال های پیش، 
موضوع به محل مجادلــه نمایندگان 
کارگــری و کارفرمایــی بدل شــده؛ 
کارگرانی که دســتمزدهای خود را در 
برابر هزینه های زندگی ناچیز می دانند 
و کارفرمایانی که امســال دست پیش 
گرفته اند و معتقدند اصا قرار نیســت 
دستمزد، تامین کننده سبد معیشت 

خانوار باشد.
در همین زمینه، نماینده کارگران 
در شورای عالی کار با اشــاره به اینکه 
امیدواریم دوشــنبه این هفته، هزینه 
سبد معیشت نهایی شود، گفت: خواسته 

ما این است که میزان افزایش دستمزد 
کارگران امسال به »ریال« تعیین شود 
و اعــام کنند که چقدر به دســتمزد 

کارگران اضافه می شود.
علــی خدایــی در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری تســنیم گفت: با توجه به 
اتفاقاتی که در تعیین دستمزد امسال رخ 
داد و روندی که امسال در حال طی شدن 
است، بهانه های گروه های کارفرمایی 
و دولت به یک بهانــه »نخ نما« تبدیل 

شده است.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود 
تولیــد و کارفرمایان تــوان پرداخت 
دســتمزد ندارند سال هاســت که در 
حال تکرار است. بارها اعام کرده ایم 
که بزرگترین تکیه گاه دولت در سال 
گذشــته برای عدم پذیرش نظر گروه 
کارگری و تعیین مزد یک جانبه، ادعای 
»مهار تورم« بود. در جلســات شورای 
عالی کار، وزیر اقتصاد کــه به عنوان 
نماینده دولت حضور داشت، با تأکید 
بر اینکه ما »تورم را روی 15درصد مهار 
خواهیم کرد« حضور پیدا کردند. ادعای 
آنها این بود که افزایش دستمزد منجر 

به تورم می شود اما در طی سال دیدیم 
که دولت نه تنها به ادعای خود مبنی بر 
تورم 15درصدی عمل نکرد، بلکه در 
حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها، شاهد 

تورم افسارگسیخته بودیم.
نمایندگان کارگری از جلسات مزد 

رضایت ندارند
خدایی گفت: گــروه کارگری برای 
سال آینده دو مســیر را دنبال می کند. 
یکی مذاکرات مزدی ســال 1400 که 
جلسات کمیته مزد آن در حال برگزاری 
اســت. با توجه بــه گزارش هایی که از 
جلسات کمیته دستمزد از گروه کارگری 
دارم، به نظر می رسد دولت و کارفرما به 
صورت مشــترک با هم و با هدف اینکه 
اجازه ندهند سبد معیشت به روال عادی 
خود تصویب شود کار را پیش می برند. 
دلیل آنها هم این است که گروه کارگری 
از شکایتی که در دیوان عدالت اداری از 
دستمزد امسال انجام داده است، استناد 
به ســبد معیشت کرده اســت. هیأت 
تخصصی دیوان عدالت اداری هم رأی به 
نفع گروه کارگری مبنی بر ابطال مصوبه 
داده است. لذا به نظر می رسد نمایندگان 

ما از روند جلسات کمیته مزد رضایت 
ندارند. البته طبــق وعده هایی که داده 
شده، بنا بر این اســت که تا آخر بهمن 
ماه، کمیته دســتمزد، عدد و رقم سبد 

معیشت را تعیین کند.
وی گفت: دوشنبه هفته آینده جلسه 
کمیته مزد مجدداً  برگزار می شــود و 
منتظر هستیم که سبد هزینه معیشت 
نهایی و اعام شــود تــا وارد مذاکرات 

مزدی شویم.
خدایی گفت: ســال گذشته برای 
تعیین دستمزد دچار این مشکل بودیم 

که جلسه نهایی مزد به روزهای آخر سال 
کشیده شد. بارها به دبیر شورای عالی کار 
اعام کردیم که با توجه به اینکه مذاکرات 
مزدی ممکن اســت زمان بر باشد و با 
حاشــیه هایی همراه باشد، بهتر است 
مذاکرات مزدی به روزهای پایانی سال 
موکول نشود اما سال گذشته دولت این 
موضوع را نپذیرفت و جلسات به روزهای 
پایانی موکول شد. کشیده شدن مزد به 
روزهای ابتدایی سال 99 هم در بازار کار 

بی نظمی هایی را به وجود آورد.
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار بیان کرد: درخواست ما این است که 
دولت هر چه سریع تر جلسات مزدی را 
برگزار کند اما نگاه کلی گروه کارگری 
به ماجرا این است که به هیچ عنوان به 
کش دار شدن جلسات راضی نیستیم. 
حتی اگــر در 10دقیقه اول جلســات 
مزدی، گــروه کارگری به خواســته 
»منطقی و معقول« خود برسند، مصوبه 

مزدی را امضا خواهند کرد.
حاضریم تا بی نهایت مذاکره کنیم

وی افــزود: اما اگر خواســته گروه 
کارگری محقق نشــود تــا بی نهایت 
به مذاکرات ادامه می دهیــم. روال ما 
همواره این بوده است که بحث قدرت 
خرید از دست رفته کارگران در سال های 
گذشته جبران شود. عدد و رقم مزد و 
درصد تعیین مزد برای ما ماک نیست. 
آنچه برای ما ماک است سفره کارگران 
و معیشــت آنهاســت. با اعداد و ارقام 
نمی خواهیم بازی کنیم. خواســته ما 
این اســت که میزان افزایش دستمزد 
کارگران امسال به ریال تعیین شود. با 
توجه به اینکه دستمزد کارگران این قدر 
کوچک مانده است، اگر میزان افزایش 
به صورت درصد باشد، عدد بزرگی از آن 

استخراج می شود.
خدایی گفت: حداقل خواســته ما 
برای دستمزد سال آینده باید جبران 
قدرت خریــد کارگران باشــد. با این 

حداقل هــا وارد مذاکــرات 
مزدی خواهیم شد. عدد 

و رقمی که در کمیته 
دستمزد شــورای 

عالی کار مطرح می شــود، عدد و رقم 
اســتاندارد حداقلی برای خوراکی ها، 
 آشامیدنی ها، مسکن، ارتباطات، آموزش 
و تفریحات اســت. نماینده مرکز آمار 
عددی را برای سبد معیشت اعام کرده 
است اما هنوز ریز محاســبات را اعام 
نکرده است. اگر ریز محاسبات را اعام 
کند و با قانون مطابقت داشــته باشد، 
ما می پذیریم و مقاومتــی نداریم اما با 
توجه به شرایط و اطاعاتی که از مرکز 
آمار اســتخراج می کنیم، به نظر ما آن 
اطاعات نمی توانددرســت باشد. در 
حال حاضر هم کمیتــه امداد، قیمت 
حداقل خوراکی های یک نفر را حدود 
750هزار تومان در ماه اعام کرده است. 
اگر حداقل خوراکی ها حدود 750هزار 
تومان بــرای یک نفر باشــد، حداقل 
خوراکی ها برای یک خانوار 3.3نفری 
باالی 2.5 میلیون تومان خواهد شــد 
و با لحاظ کردن آمارهای استخراجی 
از مرکز آمار، ســبد هزینه های زندگی 
باالتر از 7 میلیون و 500هزار تومان در 
ماه خواهد شد اما باز هم منتظر هستیم 
در جلسه کمیته مزد به صورت سه جانبه 
به عدد سبد معیشت مشترک با شرکای 

اجتماعی برسیم.

بهانه های کارفرمایان و دولت، نخ نما شده است

درخواست کارگران برای افزایش ریالی دستمزد ۱۴۰۰

خبر

دبیر کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگران با انتقاد از پیشنهاد افزایش 35درصدی 
نمایندگان مجلس برای حداقــل مزد 1400، 
از متولیان و دســت اندرکاران تعیین دستمزد 
خواست تا هزینه زندگی یک خانوار کارگری که 

می توانند با آن یک ماه را بگذارنند، اعام کنند.
هادی ابــوی در گفت وگو با ایســنا درباره 
پیشنهاد کمیســیون اجتماعی مجلس برای 
افزایــش 35درصدی حداقل مزد ســال آینده 
و توافق با وزارت کار برای مــزد 1400 گفت: از 
احساس مســئولیت نمایندگان مجلس در این 
برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر 
می  کنیم ولی واقعیت امر این اســت که با توجه 
به رقم خط معیشت و هزینه های معیشت یک 
خانوار کارگری افزایش 35درصدی جوابگوی 
تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن 

به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.
وی ادامه داد: امســال تاکید گروه کارگری 
این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد 
مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی 
یک خانوار 3.5 نفره یا 4 نفره و اینکه با چه مبلغ 

و درآمدی می توانند زندگی خود را اداره کنند، 
اعام کنند.

دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
تصریح کرد: اگر بخواهیم دســتمزد واقعی به 
کارگــران بدهیم انصافا بــا در نظر گرفتن خط 
معیشــت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعام 
کرده، دست کم باید 300درصد حقوق کارگران 
افزایش یابد ولــی وقتی این مســاله را مطرح 
می کنیم به تمسخر گرفته می شود در حالی که 
ما بارها اعام کرده ایم که کارگران دنبال افزایش 
حقوق و درصد آن نیســتند بلکــه می خواهند 
هزینه هــای زندگی آنها کمتر شــود تا بتوانند 

گذران زندگی کنند.
ابوی ادامه داد: افزایش 35درصدی حداقل 
مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کاالها 
رقمی نیســت که کارگر بتواند با آن هزینه های 
زندگی را پوشــش دهــد و دردی از کارگر دوا 
نمی کند لذا خواســته ما این اســت که هزینه 
زندگی یک خانوار 3.5 یــا 4 نفره کارگری که با 
آن بتوانند یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان 

امر اعام شود.

این مقام مســئول کارگری در عین حال با 
بیان اینکه تعیین دستمزد موضوعی یک سویه 
نیســت و دولت و کارفرمایان در آن نقش دارند، 
اظهار کرد: انتظار ما این اســت کــه در جریان 
تعیین مزد دولت به کمک کارگر و کارفرما بیاید 
و آنها را رها نکند. درست است که همواره بر لزوم 
استقال تشکل های کارگری و کارفرمایی برای 
مذاکرات مزد تاکید کرده ایم ولی تنظیم کننده 

 روابط بیــن کارگــر و کارفرما، دولت اســت. 
ابوی گفت: بخشی از مســائل مثل اجاره خانه 
دست دولت نیســت ولی در بحث تنظیم بازار، 
ساماندهی بازار کار، قیمت گذاری و توزیع کاالی 
اساســی دولت نقش اصلی را دارد و می تواند به 

تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند.
وی تصریح کــرد: اگــر نمی توانیم قیمت 
مرغ، تخم مرغ، برنج و گوشــت را کنترل کنیم، 
نمی توانیم بازار را ساماندهی کنیم و نمی توانیم 
جلوی افزایش چندباره قیمت مواد شــوینده، 
روغن و لبنیات را بگیریــم حداقل می توانیم در 
قالب احیای بــن کارت، کاالی تنظیم بازاری یا 

هر اقدام دیگر، سیاســتی در پیش بگیریم که 
این قیمت ها برای اقشــار کارگــری ثابت نگه 

داشته شود.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: قیمت 
برخی اقام از فروردین ماه بافاصله تغییر می کند 
ولی این دست دولت است که می تواند کاالهای 
ضروری کارگران که ضعیف ترند و نمی توانند با 
موج تغییر قیمت ها پیش بروند، ذخیره کند و با 

قیمت نازل تر دست کارگران برساند.
به گفته ابوی، این کار به سود کارفرمایان هم 
هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی 
توان افزایش حقوق نــدارد و در ازای باال بردن 
قیمت جنس خود با افزایــش حقوق موافقت 
می کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل 
نمی شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت 

به وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می کنند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: در جریان تعیین 
حداقل مزد سال آینده و تاکید بند 2 ماده 41 
قانون کار بر تامین ســبد معیشــت کارگران، 
بخشی از واردات گوشت کشور یا توزیع کاالی 
تنظیم بازاری به طور مشخص و خاص در اختیار 
کارگران قرار گیرد تا از ایــن طریق به افزایش 
قدرت خریــد خانوارهای کارگــری و جبران 
هزینه هــای زندگی کارگران در ســال آینده 

کمک شود.

واکنش یک مقام کارگری به پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دستمزد

مسئوالن در گفته های خود انصاف داشته باشند

طبق گزارش مرکز عالی پژوهش تامین اجتماعی، صندوق 
بیمه ای کارگران به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و قطع 

زنجیره انتقال این ویروس، تاکنون 107 اقدام مؤثر در مواجهه 
با بیماری کووید19 به انجام رســانده است. به گزارش توسعه 
ایرانی، اهم اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا، 
در قالب پنج دسته ارائه شده که روشن می کند چگونه سازمان 
تأمین اجتماعی در کنترل شیوع ویروس، درمان بیماران کرونا، 

حمایت از کارگاه ها و اشتغال، حمایت از نیروی کار و آموزش و 
فرهنگ سازی، نقش به سزایی را در چارچوب منافع جمعیت 
تحت پوشش خود و همچنین منافع عمومی جامعه ایفا کرده 
است. براساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 
اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در پنج گروه ارائه شده است 

و در این راستا، 107 اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه 
با کرونا معرفی شده که حداقل 40 اقدام در حوزه کنترل شیوع 
بیماری و قطع زنجیره انتقال ویروس، 21 اقدام در خدمت رسانی 
به بیماران مبتا به کرونا، 10 اقدام در حوزه حمایت از کســب 
و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایــان، 24 اقدام در حوزه 
حمایت از کارگران و بیمه شدگان و 12 اقدام در حوزه آموزشی، 
فرهنگی و پژوهشی بوده است. عاوه بر این، تعداد زیادی اقدام 
دیگر برای این منظور در دستور کار سازمان قرار دارد که عمدتاً 

در زمره گروه اول و توسعه خدمات غیرحضوری قرار می گیرند.

مرکز عالی پژوهش تامین اجتماعی خبر داد:

۱۰۷ اقدام صندوق کارگران در مواجهه با کووید۱۹

کمیته امداد، قیمت حداقل 
خوراکی های یک نفر را 

حدود 7۵0هزار تومان در 
ماه اعالم کرده است یعنی 
حداقل قیمت خوراکی ها 

برای یک خانوار ۳.۳نفری 
باالی 2.۵ میلیون تومان 

خواهد شد

ادعای دولت این بود که 
افزایش دستمزد منجر به 

تورم می شود، اما طی سال 
دیدیم که دولت نه تنها به 
ادعای خود مبنی بر تورم 

1۵درصدی عمل نکرد، 
بلکه در حوزه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها، شاهد تورم 

افسارگسیخته بودیم
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