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پیشنهاد نمایندگان تشکلهای کارگری برای ترمیم دستمزد کارگران

سبد معیشت خانوار کارگران نصف شد
الهه زارعی
خبرنگار

عکس :سجاد صفری /ایران

نوســانات پیــش آمــده در حــوزه
اقتصــادی در مــاه هــای اخیــر قدرت
خریــد جامعــه کارگــری را بشــدت
کاهش داده که با احتساب هزینههای
زندگی یــک خانوار ۴نفــره کارگری که
حدود ســه میلیون و ۸۰۰هــزار تومان
میشــود ،حقــوق فعلــی کارگــران
پاســخگوی تنها ۳۰درصد هزینههای
خانوار اســت .در چنین شــرایطی تنها
امیــد جامعــه کارگــری بــه جلســات
مزدی و «ترمیم دســتمزد» اســت .از
ســوی دیگــر گزارشهــای ارائــه شــده
نشــان می دهد تمام اقــام خوراکی،
اجــاره بهــا ،هزینههــای درمانــی و
آموزشــی چندین برابر شــده است اما
درآمد کارگــران همچنان مانند ســال
گذشــته اســت .البته در همیــن زمینه
دولــت ســعی دارد با ارائه بســته های
حمایتــی بخشــی از ایــن کاســتی ها و
کمبودهای معیشتی را در زندگی این
قشر زحمتکش جبران کند.
ناصــر چمنــی ،نایــب رئیــس کانــون
عالــی انجمن های صنفی کارگران در
گفت وگو با خبرنگار «ایران» میگوید:
افزایــش مجــدد دســتمزد کارگران در
جلســه گذشــته شــورای عالــی کار بــه
هفته جاری موکول شــده بود و کمیته
دســتمزد دعوتنامه ها را برای بررسی
افزایش دســتمزد کارگران برای اعضا
ارســال کــرده کــه مجــدد روی ایــن
موضــوع بحث شــود که با درگذشــت
آقایــان نوربخــش و تــاج الدیــن ایــن
جلســه به طور حتم لغو می شود .وی
مــی افزاید :در دوره علی ربیعی ،وزیر
پیشین وزارت کار کاهش قدرت خرید
کارگران  800هزار تومان برآورد شــده
بود که متأســفانه استیضاح ربیعی در

آن مقطع زمانی پیگیری این موضوع
را بــه حالــت تعلیــق درآورد ،امــا در
همان زمان هم ســه ضلع نمایندگان
دولــت ،کارفرمایــان و کارگــران روی
کاهــش قــدرت خریــد کارگــران تأکید
داشتند.
چمنــی اظهار مــی دارد :در نخســتین
جلســه برگــزار شــده بــا حضــور آقای
شــریعتمداری ،وزیــر جدیــد کار بیش
از نیمــی از زمــان جلســه بــه بحــث
دســتمزد اختصــاص داده شــد و
شــخص وزیر هم کاهش قدرت خرید
کارگران را پذیرفتنــد ،به همین خاطر
پیــرو نامه ســه نفــر از اعضای شــورای
عالــی کار که درخواســت جلســه فوق
العاده دادند ،قرار بود جلسه پیرامون
افزایــش مجــدد دســتمزد کارگــران
برگزار شود.
وی ادامــه داد :طبــق بررســی هــای
بــه عمــل آمــده کاهش قــدرت خرید
کارگــران از اول فروردین تــا اویل آبان
مــاه مبلغی حدود یک میلیون و 188
هــزار تومــان برآورد شــده و نوســانات
ارزی هــم منجــر بــه گرانــی اقــام
مصرفی کارگران شده است.
وی درباره تأثیر بسته های حمایتی در
جبران کم بودن دستمزد کارگران می
گوید :بسته های حمایتی ارائه شده از
سوی دولت به جلسه دستمزد ربطی
نــدارد و نماینــدگان کارگری در مقابل
جایگزینــی با افزایــش حقوق موضع
گرفتنــد و ایــن یکــی از وظایــف دولت
اســت ،بنابرایــن تاثیــر بســته هــا را در
جبران دستمزدها در نظر نمی گیریم
چراکه دولت وظیفه اجتماعی خود را
انجام می دهد.
چمنــی ضمــن اشــاره به عــدم توافق
دربــاره درصــد پیشــنهادی افزایــش
حقــوق اذعان مــی دارد :در خصوص
درصــد افزایــش مجــدد دســتمزد

ســررسید

کارگــران هنوز به توافق نرســیده ایم و
از دولتمــردان درخواســت داریــم این
خواســته را در هیــات دولــت مطــرح
کننــد تــا جامعــه کارگــری بتوانــد بــه
مطالباتــش برســد ،امیــد داریــم بــه
نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشــان مــی کند :تــورم 13.5
درصــدی اعــام شــده منطــق علمی
نــدارد چراکه تورمی کــه جامعه با آن
دســت و پنجه نــرم میکند  50الی 60
درصــد اســت ،بنابرایــن اگــر افزایــش
دســتمزد مجدد کارگران به ســرانجام
نرســد وارد دســتمزد ســال  98مــی
شویم که این موضوع منتج به کاهش
درصد افزایش حقوق کارگران با توجه
به تورم حاکم بر جامعه میشود.
احمــد رضــا معینــی ،یکــی دیگــر از
اعضــای شــورای عالــی کار نیــز در
گفــت وگو بــا خبرنگار ما مــی گوید :در
جلســهای کــه بــا حضــور وزیــر برگــزار
شــد تأثیر آثار تورمــی ارز بر واحدهای
کاری ،بنــگاه هــای اقتصــادی و ...
مورد بررســی قــرار گرفت که در همان

جلسه با توجه به درخواست سه تن از
اعضای کارگــری درخصوص افزایش
مجدد دستمزد کارگران به این مقوله
هم پرداخته شد.
وی مــی افزایــد :نماینــده کارفرمایان
هــم در مقابل اظهارات مــا دفاعیاتی
داشــتند کــه ماحصــل آن قــرار شــد
جلســه دیگــری بــرای بررســی بیشــتر
برگزار شود.
معینــی اظهــار مــی دارد :پارســال مــا
ســبد معیشــت خانــوار را دو میلیون و
 600هزار تومان اعالم کردیم و امسال
یــک میلیــون و  260هــزار تومــان کــه
نســبت به ســبد قبلی ما عقــب افتاده
ایــم در واقــع بیــن ایــن دو ســبد گــپ
چشــمگیری وجــود دارد کــه شــخص
وزیر کار نیز این فاصله را قبول دارند.
ایــن عضــو شــورای عالــی کار تأکیــد
مــی کند :پیــرو نامه ای که بــه امضای
نماینــدگان جامعــه کارگــری رســیده،
وزیــر کار کارگــروه مــزد را موکلــف
کــرد جلســه ای بــا حضــور نماینــده
تاماالختیار وزیر کار ،وزیر صنایع ،وزیر

اقتصــاد ،نماینده اســتاندارد ،نماینده
جامعــه کارگــری و کارفرمایــان برگزار
کنــد .مقــرر شــده بــود این جلســه روز
دوشــنبه هفتــه جــاری برگزار شــود که
بــه دلیل درگذشــت آقایــان نوربخش
و تاجالدین این جلســه لغو و به هفته
آتی موکول شد.
وی دربــاره ســید حمایتــی دولــت نیز
مــی گویــد :ســبد حمایتــی بــه عامــه
مردم تعلــق دارد و ما اعتقادی به آن
نداریــم چراکــه بحث افزایــش مجدد
دســتمزد کارگــران موضوعــی جــدا از
سبد حمایتی محسوب می شود .سبد
حمایتی هم که هنوز نحوه پرداختش
مشخص نیست و نمیتوان درباره آن
هم نظر داد.
انتظــار مــی رود اگر افزایش دســتمزد
مجــدد کارگران در ســال جاری عملی
نیســت ،حداقــل بــا اضافــه کــردن
گزینــه هایی همچون ســبد معیشــت
خانــوار در فیش حقوقی کارگــران و یا
افزایــش بن کارگری فاصلــه حقوق تا
قــوه خرید کارگــران به حداقل برســد.

هــادی ابــوی ،دبیــرکل کانــون عالــی
انجمنهای صنفی کارگران هم اخیراً
در گفتوگویی اظهار داشــته است اگر
تأکیــد داریم دولت کارگــران را به طور
ویژهتــری ببیند به این دلیل اســت که
حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و
 200هــزار تومانی آنهــا با افزایش نرخ
تورم و نوســان ارز ،پاسخگوی نیازهای
معیشــتی آنها نیســت .شــاید کارگران
قبالً با این رقم میتوانستند  100واحد
کاال بخرنــد ولــی امــروز در نهایــت 20
تــا  30قلــم کاال میتواننــد خریــداری
کننــد و با بــاال رفتن قیمتهــا ،قدرت
خریدشــان بشــدت تنــزل یافتــه و از
عهده جبران هزینهها برنمیآیند.
نماینــدگان کارگــران هــم در شــورای
عالــی کار ســعی دارنــد بــا پیگیــری
افزایــش مجــدد دســتمزد کارگــران،
بــاری را از دوش آنهــا بردارنــد،
امــا شــنیده هــا از نتیجــه نخســتین
جلســه بــا ایــن محوریــت حاکــی از
مخالفــت نماینــدگان کارفرمایــان
است.
اصغــر آهنــی هــا ،نماینــده جامعــه
کارفرمایــان در شــورایعالی کار مــی
گوید :افزایش دســتمزد کارگران بیش
از یکبار در ســال فاقــد مبنای قانونی و
به هیچ وجه شــدنی نیست .همچنین
وی میافزایــد :بدون شــک با افزایش
دســتمزد کارگــران کمــر واحدهــای
تولیــدی زیر ایــن فشــار مضاعف خم
و بــه تبــع بســیاری از صنایع بــه ورطه
تعطیلی کشــیده خواهند شــد .صنایع
کوچک و متوســط امروزه هیــچ توانی
برای افزایش دستمزد کارگران ندارند
و بســیاری از واحدهــای مزبــور در
آســتانه زیان و برخی در ماههای اخیر
زیــان ده شــدهاند .بنابراین مشــکالت
ایــن کارفرمایــان بــه مراتب بیشــتر از
کارگران است.

ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد که توزیع شیر در مدارس در سال
تحصیلــی جدید (مهرمــاه ســالجاری) آغاز خواهد شــد .با
تصمیم اعضای این کارگروه توزیع شیر در مدارس حداکثر از
 15مهرماهسالجاریبایداجراییمیشد.

بیست و دوم مهر ماه امسال وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
پیگیری
که شیر مدارس متأسفانه بهدلیل مشکالت اعتباری همچنان
در هالــهای از ابهام اســت .همچنین ســی مهرماه  97ســید محمــد بطحایی تأکید
داشــت« :از سال گذشته بهدلیل مشکالت اقتصادی و درآمدهای خزانه نتوانستیم
ردیف اعتبار تأمین شیر مدارس را اخذ کنیم .برای سال تحصیلی جدید امیدواریم با
تالشی سازمان برنامه و بودجه و وعدهای که به صورت شفاهی به ما دادهاند ،مبنی بر
اینکه در شش ماهه اول سال کار توزیع شیر مدارس را شروع کنیم ،بتوانیم این ماده
غذاییرابیندانشآموزانتوزیعکنیم.امیدواریمدرمناطقمحرومکهدانشآموزان
تغذیهمناسبیندارند،توزیعشیرراداشتهباشیموباپیشبینیهایانجامشدهتصور
میکنیم که آبان کار را شروع و وعدههای توزیع شیر را داشته باشیم».

چهاردهم آبان ماه امســال رضا باکــری دبیر انجمن صنایع
نتیجه
لبنــی تصریح کرد :با توجه به آنکه تاکنون آموزش و پرورش
استانها ،کارخانههای لبنی را برای انعقاد قرارداد دعوت نکردهاند؛ بنابراین این
احتمال وجود دارد که توزیع شــیر مدارس در ســال تحصیلی جدید همانند سال
گذشــته منتفی شــود .در این باره خبرنگار «ایــران» با یکی از مســئوالن آموزش و
توگویی داشــته که او هم اعالم کرد :منتظر تخصیص بودجه هستیم
پرورش گف 
و پس از این مرحله با شــرکت صنایع لبنی برای توزیع شــیر در مدارس قراردادی
منعقد کنیم که به محض تأمین اعتبار این امر محقق خواهد شد.

نامه وزرای امورخارجه و نفت به روحانی درباره
توافقنامهپاریس

وزیــر امورخارجــه و وزیــر نفت در دو نامه جداگانه به رئیس جمهوری خواســتار تســریع
در رونــد تصویــب الحاق ایران به کنوانســیون تغییر اقلیم ســازمان ملــل و تصویب آن
پیش از اجالس آذرماه این کنوانســیون شدند.به گزارش مهر ،محمد جواد ظریف ،وزیر
امورخارجهوبیژنزنگنه،وزیرنفتدردونامهجداگانهبهحسنروحانی،رئیسجمهوری
درخواست کردهاند تا الحاق ایران به توافقنامه پاریس مجدداًدر مجلس شورای اسالمی
وشوراینگهبانقانوناساسیموردبررسیقرارگرفتهوتاییدشود؛چراکهبهگفتهظریف،
ملحق نشــدن ایران به این توافقنامه میتواند موجب باز شدن پروندهای علیه ایران در
شورای امنیت سازمان ملل شود.بر اساس متن سندی که ایران ارائه داده ،ایران متعهد
میشود که طی مدت زمان ۱۰سال یعنی از سال ۲۰۲۰تا ۲۰۳۰میالدی در راستای کاهش
تولید ۲۱۰میلیونتنکربنگامبرداردکهاجرایاینتعهدنیازمندهزینهایمعادل۵۲.۵
میلیارددالراست.کنوانسیونتغییراقلیمسازمانمللمتحدضمندعوتکشورهابرای
ملحقشدنبهاینکنوانسیونومشارکتدرکاهشتولیدگازکربن،مطرحکردهاست اگر
کشورهایی که به این کاهش تولید کربن تعهد میدهند ،تعهد خود را در موعد و میزان
مقرر معهود از سوی آن کشور عملیاتی نکنند ،این کنوانسیون میتواند «هر اقدامی» در
مقابل آن کشور داشته باشد .در این شرایط اگر ایران تعهدی برای اجرا داشته باشد و آن را
در موعد و میزان معهود عملیاتی نکند ،بیشک مورد جریمه قرار میگیرد و چون نوع و
شرایط این جریمه مشخص نیست ،بنابراین پذیرش تعهد اجرای آن میتواند ضربات
جبرانناپذیریبهاقتصادوجایگاهسیاسیایرانواردکند.

