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اخبار کارگری

شاغالن بخش عمومی دو برابر کارکنان بخش خصوصی درآمد دارند

تشکلهای کارگری قزوین
در دیدار با نمایندگان مجلس:

قانونگذاران در عرش و کارگران ساده برفرش

نتایج بررســیهای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نشــان میدهد
که متوسط درآمد ساالنه یک خانوار
شــهری با ۲۴.۴درصد افزایش از ۴۳
میلیون و ۵۰۰هزار تومان در ســال
 ۱۳۹۷بــه ۵۴میلیــون و ۱۰۰هزار
تومان در ســال  ۱۳۹۸رسیده است
که نسبت به سالهای گذشته ،رشد
بیشتری داشته و نشان از جهش تورم
در کشور دارد.
طبــق ایــن گــزارش ،یکــی از
اساســیترین مطالعات آماری که به
منظور تحقق اهداف مختلف اقتصادی
و اجتماعی ،در اغلب کشورهای جهان
صورتمیگیرد،بررسیهزینهودرآمد
خانوار است که از طریق آن میتوان به
چگونگی هزینهها و درآمدهای خانوار
و روند تغییرات آنهــا و آمار و اطالعات
دیگرپیبرد.
در طرح هزینــه و درآمد خانوار که
توســط مرکز آمار ایران برای مناطق
شهری و روســتایی به اجرا درمیآید،
درآمد معادل مجمــوع درآمد پولی و
غیرپولی در نظر گرفته میشــود که
اجزای مختلفی را دربرمیگیرد و الزاما

به معنای میزان دریافتی نقدی خانوار
طییکسالنیست.
درآمــد خانــوار اعــم از پولی و
غیرپولی از سه بخش درآمد حاصل از
مشاغل مزد و حقوقبگیری (عمومی،
تعاونــی و خصوصــی) ،مشــاغل
آزاد کشــاورزی و غیرکشــاورزی و
درآمدهــای متفرقه شــامل حقوق
بازنشســتگی ،اجارهبهای مســکن
شخصی و ســایر منابع نظیر درآمد
حاصــل از حســابهای پسانــداز
سپرده و سود ســهام ،کمک هزینه
تحصیلــی ،درآمد حاصــل از اجاره
منــزل ،بــاغ ،زمیــن و کمکهای
دریافتی از ســازمانهای اجتماعی
تشکیل شده است.
بر اســاس گــزارش مرکــز آمار
و اطالعــات راهبــردی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،متوســط درآمد
ساالنه یک خانوار شهری با۲۴.۴درصد
افزایش از ۴۳۵میلیون ریال در ســال
 ۱۳۹۷به ۵۴۱میلیون ریال در ســال
 ۱۳۹۸رسیده است .بیشترین میزان
درصدتغییرنسبتبهسالگذشتهطی
ســالهای۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸مربوط به

افزایش درآمد در ســال  ۱۳۹۸نسبت
به سال  ۱۳۹۷بوده است .در این فاصله
متوسطدرآمدساالنهیکخانوارشهری
۱۷.۶درصدافزایشداشتهاست.
رشد30درصدیحقوق
قانونگذارانومقاماتعالیرتبه
این گــزارش نشــان میدهد طی
ســالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۸بیشترین
درآمد ســاالنه یک خانوار شــهری به
خانوارهایی اختصاص دارد که شــغل
سرپرســت خانــوار در گروه شــغلی
«قانونگــذاران ،مدیــران و مقامــات
عالیرتبه» قرار دارد .متوســط رشــد
ساالنه درآمد این گروه در سال ۱۳۹۸
نسبتبهسال ۱۳۹۲معادل۱۸.۶درصد
بوده است .بیشترین افزایش درآمد این
گروه از خانوارها در ســال ۱۳۹۷اتفاق
افتاده و با ۲۹.۷درصد تغییر مربوط به
افزایش درآمد در سال  ۱۳۹۷نسبت به
سال ۱۳۹۶بودهاست.
کمترین درآمد ساالنه یک خانوار
شهری نیز به خانوارهایی اختصاص
دارد که شغل سرپرســت خانوار در
گروه شــغلی «کارگران ساده» قرار
دارد .متوســط رشد ســاالنه درآمد

طی سالهای  ۱۳۹۲تا
 ۱۳۹۸بیشترین درآمد
ساالنه یک خانوار شهری
به خانوارهایی اختصاص
دارد که شغل سرپرست
خانوار در گروه شغلی
«قانونگذاران ،مدیران و
مقامات عالیرتبه»
قرار دارد
این گروه در ســال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ۱۳۹۲معادل ۱۶.۸درصد بوده
است .بیشترین افزایش درآمد در این
گروه از خانوارها نیز مربوط به افزایش
درآمد در ســال  ۱۳۹۸بوده و درصد
تغییر در ســال  ۱۳۹۸نسبت به سال
 ۱۳۹۲حدود ۳۰.۲درصد بوده است.
سهم28درصدیدرآمدمقامات
کشورازمنابعمتفرقه
براســاس این گزارش ،سهم منابع
درآمدیدرگروهشغلی«قانونگذاران،
مقاماتعالیرتبهومدیران»۲۲.۶درصد
از مشــاغل حقوقبگیــری عمومی،

بهجای افزایش نرخ ارز
به داد مردم برسید

۲۱.۷درصد از مشــاغل حقوقبگیری
خصوصی۰.۱ ،درصد از مشــاغل آزاد
کشاورزی۲۷.۵ ،درصد از مشاغل آزاد
غیرکشــاورزی و ۲۸.۱درصد از منابع
متفرقه اســت بنابراین کسب درآمد از
منابعمتفرقه،اصلیترینمنابعدرآمدی
اینگروهازخانوارهابهشمارمیرود.
درنقطهمقابل،سهممنابعدرآمدی
در گروه شــغلی «کارگران ســاده»
۶.۱درصد از مشــاغل حقوقبگیری
عمومــی۵۲.۲ ،درصــد از مشــاغل
حقوقبگیری خصوصی۰.۶۸ ،درصد
از مشاغل آزاد کشاورزی۹.۳ ،درصد از
مشاغلآزادغیرکشاورزیو۳۱.۹درصد
از منابع متفرقه است که نشان میدهد
اصلیترین منابع درآمــدی این گروه
از خانوارها ،کســب درآمد از مشاغل
حقوقبگیریخصوصیاست.
سهم منابع درآمدی در گروه شغلی
«کارمندان امــور اداری و دفتری» نیز
نشانمیدهدکه۳۹.۹درصدازمشاغل
حقوقبگیری عمومــی۲۹.۶ ،درصد
از مشــاغل حقوقبگیری خصوصی،
۰.۱درصد از مشــاغل آزاد کشاورزی،
۱.۴درصد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی
و ۲۸.۹درصد از منابع متفرقه اســت و
اصلیترین منابع درآمدی در این گروه
کسب درآمد از مشاغل حقوقبگیری
خصوصیاست.
درگروه«تکنیسینهاودستیاران»
نیز ســهم منابع درآمدی ۲۱.۵درصد
از مشــاغل حقوقبگیــری عمومی،
۲۶.۲درصد از مشــاغل حقوقبگیری
خصوصی۱.۵ ،درصد از مشــاغل آزاد
کشاورزی۲۳.۱ ،درصد از مشاغل آزاد
غیرکشــاورزی و ۲۷.۷درصد از منابع
متفرقه است که نشان میدهد کسب
درآمدازمنابعمتفرقه،اصلیترینمنابع
درآمدیاینگروهازخانوارهابودهاست.
افزایش27درصدیدرآمد
خانوارهایروستاییدرسالگذشته
طبق ایــن گــزارش ،متوســط
درآمد ســاالنه یک خانوار روستایی با
27.4درصد افزایــش از  233میلیون
ریال در سال  97به  297میلیون ریال
در سال  98رسیده است که بیشترین

متوسط درآمد ساالنه
شاغالن مزد و حقوقبگیر
بخش عمومی به
396میلیون ریال در سال
 98رسیده است .در مقابل
درآمد ساالنه شاغالن
مزد و حقوقبگیر بخش
خصوصی به 185میلیون
ریال در سال 98
رسیده است
میزان درصد تغییر نســبت به ســال
قبل طی سالهای  92تا  98مربوط به
افزایشدرآمددرسال 98نسبتبهسال
 97است .طی سالهای مزبور متوسط
درآمد ســاالنه یک خانوار روســتایی
16.1درصدافزایشیافتهاست.
طی سالهای  92الی  98بیشترین
درآمد ســاالنه یک خانوار روســتایی
به خانوارهایــی اختصــاص دارد که
شغل سرپرست خانوار در گروه شغلی
«قانونگــذار ،مقامــات عالیرتبه و
مدیران» یا متخصصان (علمی و فنی)
قرار دارد .کمترین درآمد ســاالنه یک
خانوار روســتایی نیز به خانوادههایی
اختصاص دارد که شــغل سرپرســت
خانوار در گروه شغلی «کارگران ساده»
قرار دارد و بیشــترین افزایش درآمد
در این گــروه از خانوارهــا مربوط به
افزایش درآمد در سال 98نسبت به97
(26.8درصد)بودهاست.
در بخش پایانی ایــن گزارش آمده
است :متوســط درآمد ساالنه شاغالن
مــزد و حقوقبگیر بخــش عمومی از
مشــاغل مزد و حقوقبگیری عمومی
با 35.6درصد افزایش از 292میلیون
ریالدرسال 97به396میلیونریالدر
سال 98رسیده است .از طرفی متوسط
درآمد ساالنه شاغالن مزدوحقوقبگیر
بخش خصوصــی از مشــاغل مزد و
حقوقبگیری خصوصــی با 36درصد
افزایش از 136میلیون ریال در ســال
 97به 185میلیون ریال در ســال 98
رسیدهاست.

خبر
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد:

تورم 76درصدی خوراکیها در  9ماه نخست سال

نمایندهکارگراندرشورایعالیکارمیگوید
که امسال سال سخت و حساســی برای تعیین
هزینه سبد معیشت کارگران داریم و اگر هزینه
مسکنواجارهبهاراازسبدمعیشتکارگرانکسر
کنیم ،تنها در بخش خوراکیها بیش از۷۶درصد
افزایشقیمتدیدهمیشود.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایســنا با تشریح
جزئیاتدومینجلسهکمیتهدستمزداظهارکرد:
قراربوداینجلسهنمایندهمرکزآمارایرانباگزارش
کاملی از لیســت اقالم مصرفی خانوار کارگری

حضور یابد ولی این اتفاق نیفتاد و اعالم شد برای
آنکه نماینــده مرکز آمار آخریــن و دقیقترین
گزارش را به کمیته دســتمزد ارائه دهد این ماه
نیزبگذردوبهبهمنورودکنیمتاگزارش۱۰ماهه
سالجمعبندیوارائهشود.
وی افزود :معتقدیم شرایط حاضر به گونهای
است که قیمتها لحظه به لحظه تغییر میکند
لذا اگر مرکز آمار ایران گزارش کامل و جامعی از
هزینههای ۱۰ماهگذشتهارائهدهد،بهپیشبینی
تورم نزدیکتر خواهد بود و بهتر میتوانیم هزینه

سبدمعیشتکارگرانرامشخصکنیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار،
لیستی که گروه کارگری از هزینه اقالم مصرفی
سبدمعیشتکارگرانطی ۹ماهگذشتهبهدست
آورده تنهــا در بخش خوراکیهــا ۷۶.۵درصد
افزایشداشتهواگرهزینهمسکنواجارهبهابهآن
اضافهشود ،بیشاز100درصدافزایشمیشود.
چمنی با بیان اینکه امســال ســال سخت
و حساســی برای تعیین ســبد هزینه معیشت
خانوارهای کارگری است ،اظهار کرد :مشخص

اســت که گروه کارفرمایی تــاش خواهد کرد
که مشکلتراشــی کند ولی ما اعتقاد نداریم که
کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده چون بیشتر
تولیدکنندگان تا آنجا که توانستهاند روی قیمت
کاالهایشــان آوردهاند و ســود و درآمد بسیاری

نصیبشان شده اســت .قالب پنیری که زمانی تا
آخرماهمصرفمیکردیمامروزآبرفتهودربرابر
افزایشقیمتها،کیفیتوکمیتبرخیازکاالها
پایینآمدهاست.
نمایندهکارگراندرشورایعالیکاردرپایاناز
ارائهگزارشپژوهشهایسازمانتامیناجتماعی
در خصوص مزد منطقهای در جلسه کمیته مزد
خبردادوگفت:مرکزپژوهشهایسازمانتامین
اجتماعیمسئولیتتحقیقوپژوهشدرخصوص
مزد منطقهای را برعهده گرفته و در این جلســه،
گزارش اولیهای درخصوص چگونگی منطقهای
شــدن مزد ارائه کرد که گــزارش خوبی بود و در
نهایت مقرر شد تا طرح اولیه آن جهت مطالعه در
اختیاراعضایکمیتهمزدقرارگیردودیدگاههای
خودرادراینبارهارائهدهند.

کارگران ۴۰ ،درصد از متقاضیان
طرح ملی مسکن هستند

معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفــت۴۰ :درصد متقاضیان
ثبتنامیواجدشرایطجامعهکارگری،بازنشستگی
و مستمریبگیر کشور در طرح اقدام ملی مسکن را
کارگرانتشکیلمیدهند.
به گزارش ایرنا ،ابراهیم صادقیفر در نشســت
شورای مسکن اســتان ســمنان اظهار داشت :از
مجموع ۸۵۰هزار نفر ثبتنامکننده واجد شرایط
ن از جامعــه کارگری،
در طرح اقدام ملی مســک 
بازنشستگی و مستمریبگیر کشور۳۵۸ ،هزار نفر
ازجامعهکارگریهستند.

احیای  ۲۴۱واحد تولیدی
کرمانشاه طی  ۲۱ماه گذشته

رئیسسازمانصمت
کرمانشاه،تأسیسشعبه
حل اختالف بین فعالین
اقتصادی و اســتفاده از
مشــاوران متخصــص
حوزه تولید را از اقدامات مهــم در حوزه اقتصادی
دانست.محسندارابیدرگفتوگوبامیزانبااشاره
بهبرگزاری ۱۱۶جلسهکارگروهتسهیلورفعموانع
تولید در سال گذشته در اســتان کرمانشاه گفت:
براساس گزارش وزارت کشــور ،کرمانشاه از نظر
تعداد واحدهای احیا شده رتبه اول کشور در سال
 ۹۸راداشت.دراینمدت ۱۹۳واحدتولیدیشامل
 ۵۵واحد صنعتی و معدنی ۱۳۶ ،واحد کشاورزی
و ۲مجموعه گردشــگری احیا و بــه چرخه تولید
برگرداندهشد.
رئیس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
کرمانشــاه ،تعداد جلسات برگزار شــده کارگروه
تســهیل تولید و رفع موانع در این استان در سال
 ۹۹را  ۸۷جلسه عنوان کرد و افزود :در سال  ۹۹و تا
پایانآذرماه ۳۲پروژهصنعتیو ۱۶پروژهمعدنیدر
استاناحیاشد.
شریعتمداری:

فرماندار مرودشت:

آموزشگاههایآزاد به سمت
بازار کار آینده حرکتکنند

علت خودکشیکارگرشهرداری هنوز مشخص نشده است
بهدنبالانتشاراخباریمبنیبرخودکشییکیازکارگران
شرکتپیمانکاریشهرداریمرودشتوگمانهزنیدربارهعلت
این اقدام ،فرماندار ویژه این شهرســتان توضیحاتی در مورد
حادثهوبررسیهایانجامشده،ارائهداد.
رهامپیکریدرگفتوگوباایسنااعالمکردکهکارگرمذکور
بهنام«بهرامابراهیمیمهر» ۳۱سالهمتاهلوداراییکفرزند
خردسال حدودا سه ساله بوده و تحت مسئولیت یک شرکت
پیمانکاری برای شهرداری کار میکرده و عصر شنبه ۲۰دی،
بهزندگیخودخاتمهدادهاست.
وی با اشاره به آغاز تحقیقات توسط دستگاههای انتظامی
و امنیتی ،تاکید کرد که حقوق کارگران شــرکت پیمانکاری
مذکور ،براساس اســناد یک ماه با تاخیر پرداخت میشده و
آخرین حقوق دریافتی کارگران هــم مربوط به پایان مهرماه
است و در زمان وقوع حادثه هنوز حقوق آذرماه پرداخت نشده
بود،اگرچهشواهدنشانمیدهدکهمنابعمالیبرایپرداخت

تشکلهای کارگری
قزوین بــا حضــور در
ســاختمان مجلس با
تعدادی از نمایندگان در
ارتباط با تبعات افزایش
نرخ ارز دیدار و گفتوگو کردند .به گزارش ایلنا ،در
این دیدار« ،عیدعلی کریمــی« دبیر اجرایی خانه
کارگر قزوین نســبت به تبعات افزایش قیمت ارز
در بودجه سال  ۱۴۰۰هشــدار داد و اظهار داشت:
پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش
نرخارزبه۱۷هزارو ۵۰۰توماندربودجهسالآینده
موجب کاهش سرسامآور ارزش پول ملی در سال
آیندهونیازکارگرانبهافزایشحداقل۶۰۰درصدی
دستمزداست.
وی با اشــاره به اینکه از نمایندگانی که ادعای
انقالبی بودن را مکررا تکرار میکنند ،این تصمیم
غیرکارشناسی و غیراقتصادی عجیب است ،ادامه
داد:باوضعیتکنونیگرانیوتورمدرمقابلدریافت
حداقل حقوق بین ۲میلیون و۷۰۰هزار تومان تا۳
میلیون و ۵۰۰هزار تومانی ،کمر کارگران و جامعه
شکستهاست.
وی افزود :تصمیمگیرندگان اصالح نرخ ارز آیا
میدانند این اتفاق بر سر زندگی مردم چه خواهد
آورد؟قطعابعدازاجرایاینطرح،پولملیرسماًبه
کاغذپارهایتبدیلمیشود.

حقوقآباننیروهاتامینشدهوقراربودهروزشنبه(زمانوقوع
حادثه)بهحسابکارگرانواریزشود.
فرماندار ویژه مرودشت با بیان اینکه حقوقها روز یکشنبه
 ۲۱دی،بهحسابکارگرانواریزشده،گفت:بعدازجمعآوری
اطالعات درباره این حادثه ،جلسهای با حضور اعضای شورای
تامین در محل فرمانداری مرودشت برگزار و موضوع بررسی
شدهاست.پیکریگفت:تعدادکارگرانتحتمدیریتشرکت
پیمانکاری تامین نیروی شــهرداری مرودشت ۵۷ ،نفر بوده
است .براساس اســناد ،کارگران فقط حقوق آذرماه را طلبکار
هستندومطالباتاضافهکاریآناننیزتامردادماهپرداختشده
است.اوتاکیدکردکهبررسیهاحاکیازآنستکهعلتاقدامبه
خودکشیکارگرفوتشده،صرفاپرداختنشدنحقوقنبودهو
برخیازشهرداریهادرفارسوکشوربهدلیلمشکالتناشیاز
کاهشدرآمد،ماههاحقوقمعوقهدارند.
فرماندار ویژه شهرستان مرودشت درباره وضعیت خانواده

اینکارگرمتوفیگفت:همسرایشانازکارکنانیکداروخانه
درمرودشتاستوآنهایکفرزنددوتاسهسالههمدارند.
رئیس شورای تامین شهرســتان مرودشت همچنین به
اســتناد گزارش یکی از همکاران کارگر فوت شده شهرداری
مرودشتاعالمکردکهظاهرانمتوفیصبحروزحادثهدرمورد
تصمیمشبهخودکشیصحبتکردهبودامااوموضوعراجدی
تلقینکردهوبهکسیهماطالعندادهاست.ویبایادآوریاینکه
مسئوالن قضایی دستورات الزم برای بررسی همهجانبه این
پرونده را صادر کردهاند ،گفت :برای اینکه حقی از این کارگر و
سایرکارگرانضایعنشدهباشد،وضعیتقراردادهابررسیشده
است .پیکری از تعیین نمایندهای به نیابت استانداری فارس و
فرمانداری مرودشت برای تداوم رسیدگی به موضوع خبر داد
و گفت :طی بررسی اســناد مربوط به کارگر متوفی ،نامههای
درخواســت وام به مبالغ  ۱۲۰میلیون و  ۵۰میلیون و خرید
کامیونازیکشرکتلیزینگنیزمشاهدهشدهاست.

ویباتاییداینکهیکیازدوربینهایموجوددرمحوطهواحد
موتوریشهرداریمرودشت،فیلمحادثهراضبطکرده،اعالم
کرد که براساس گزارشها ،متوفی زمانی که نگهبان مشغول
ادایفریضهنمازبوده،اقدامشراعملیکردهاست.
فرماندار ویژه شهرســتان مرودشت با تاکید بر اینکه همه
مسئوالنپیگیرحقوحقوقکارگرمتوفیهستند،گفت:اگر
قصوریازسویشهردارییاپیمانکارواقعشدهباشد،رسیدگی
خواهد شد .پیکری گفت :هنوز سند و مدرکی که علت اقدام
به خودکشی این کارگر را نشان دهد ،به دست نیامده و باید تا
گزارش نهایی پلیس و دستگاه امنیتی و نهاد قضایی پیرامون
علتاینحادثهمنتظربمانیم.

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفت:
آموزشگاههایآزادفنیوحرفهای،علمیوآموزشی
کشورباتوجهبهنیازهایروزدنیابایدمهارتآموزی
رابهسمتبازارکارآیندهحرکتدهند.
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
محمد شریعتمداری در نشست با کانون و صنف
مراکز آموزشــگاههای آزاد و مدارس غیردولتی
گفت :با توجه بــه حرکت دنیا به ســمت تولید
محصوالت دیجیتــال ،باید به ســمت آموزش
مهــارت برای اینگونــه تولیــدات مانند حوزه
بالکچین حرکت کنیم.
ویافزود:کارآموزشگاههاحتیدرزمینهآموزش
زبانهایخارجینیزبایدتغییرکندوفقطبهآموزش
زبانانگلیسیوفرانسهمنحصرنباشد.درحالحاضر
چینسهمعمدهایازاقتصادجهانرادراختیاردارد
و آموزش زبان چینی توسط آموزشگاهها میتواند
برایعدهزیادیشغلایجادکند.

