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در میان روزنامه های اقتصادی مقام 2

امروز با این مزدهای ناچیز ،نرخ ازدواج پایین است.
این نوع دس��تهبندیها این ن��رخ را پایینتر خواهد
آورد و تشکیل خانواده به قهقهرا میرود.
اس��تدالالت کارفرمای��ان ،حرب��های ب��رای تقلیل
درص��د افزای��ش م��زد اس��ت و میخواهن��د ب��ا به
انحراف کشیدن مس��یر مذاکرات و جلسات مزدی،
ت��ا جایی که میتوانن��د قان��ون را دور بزنند ،اما در
مقابل این اس��تدالل میتوان یک نظریه متقن برای
رد آن ارائ��ه کرد؛ اوالً قان��ون به هیچ وجه به چنین
تمایزگذاریهای��ی مجوز نمیدهد و مزد هیچ ربطی
به نوع زندگی کارگ��ر ندارد و ثانیاً در کنار کارگران
مجرد ،کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نانآور
یک خانواده ب��زرگ مث ً
ال  ۷نفره هس��تند؛ چرا آنها
را در نظر نمیگیرید؟! این  ۳.۳نفر ،متوس��ط اندازه
خانوار اس��ت؛ ب��ه این معنا که متوس��ط خانوارهای
ایرانی ش��امل کارگران مجرد ،کارگران بدون فرزند،
کارگ��ران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان
بیش��تری دارند ،اکن��ون  ۳.۳نفر اس��ت و مزد باید
بهگونهای تعیین شود که هزینههای خانواده متوسط
قابل تامین باشد .خواسته کارگران مشخص است و
نیاز به تکرار و یادآوری ندارد« :جزئیات و بهانهها را
کنار بگذارید ،سبد را محاسبه کنید و مزد را برابر با
نرخ سبد معیشت افزایش دهید».

عکس :آیدا فریدی

 بهانههای جدید کارفرمایان

به گ��زارش ایلنا ،باوجود اهمیت بحث دس��تمزد
مصوب ش��ورایعالی کار برای بی��ش از  ۲۰میلیون
خانوار کشور که گستره عددی آن ،بیش از نیمی از
جمعیت کشور را در بر میگیرد ،هر سال در کمیته
دس��تمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورایعالی
کار اس��ت بهانهها و ترفنده��ای محیرالعقولی برای
طف��ره رفت��ن از بحث اصلی یعنی محاس��به س��بد
معیش��ت خانوار حداقلی -موضوع بن��د  2ماده ۴۱
قانون کار -در دستور کار قرار میگیرد .هدف ساده
است؛ نمیخواهند حق قانونی کارگران را حتی روی
کاغذ بهرسمیت بشناسند.
امس��ال بهگفته فعاالن کارگ��ری بحث اندازه یک
خان��وار متوس��ط و نوع چیدم��ان خان��وار را پیش
کش��یدهاند؛ بحثهایی از این دس��ت که باید بدانیم
چن��د درصد کارگران ش��اغل ،مجرد هس��تند و در
خانوارهای کارگری ،چند نف��ر نانآورند و به تامین
معاش کمک میکنند.
سال پیش ،بحث دنبالهدار و پرحاشیهای بهعنوان
«مزد منطقهای» را پیش کش��یدند که البته امسال
نیز در  2جلس��ه ابتدایی کمیته دس��تمزد و قبل از
بهمن ،آن را دنب��ال کردند؛ اما از آنجا که تحقیقات
مستقل مرکز پژوهشهای سازمان تامین اجتماعی
که به خواس��ت کمیته دس��تمزد صورت گرفته بود،
اثبات کرد که هنوز زیرس��اختهای مزد منطقهای و
مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمیتوان در مزد

مزد «مشروط» نیست!

براس��اس اعالم مراجع رس��می ،اندازه یک خانوار متوسط ایرانی،
کماکان  ۳.۳نفر اس��ت؛ بنابراین نمیتوان اس��تدالل کرد چون نرخ
فرزن��دآوری و ن��رخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاس��ته
شده است
 ۱۴۰۰ب��ه این عرصهها ورود کرد ،ماش��ین مذاکره
را از ری��ل خارج ک��رده و در ری��ل ناهموار جدیدی
انداختند؛ دولتیها ادعا کردند اصال  ۳.۳نفر را برای
اندازه خانوار متوسط بهرس��میت نمیشناسیم .آنها
میگویند بسیاری از کارگران ،مجرد هستند و نباید
درباره آنها س��بد معیشت خانوار متوسط را محاسبه
و مبن��ای تعیین م��زد قرار داد و در س��طحی فراتر
آنگون��ه که محمدرضا تاجی��ک ،یکی از نمایندگان
کارگ��ران در کمیته دس��تمزد میگوید :ادعا کردند
وظیفه محاسبه سبد معیشت ،اصوالً برعهده کمیته
دستمزد نیست و این دولت است که باید بخشهایی
از س��بد از جمله مسکن ،آموزش و بهداشت را برای
کارگران فراه��م کند و حاال که این کار را نمیکند،
پس کمیته دس��تمزد اساساً نباید محاسبات سبد را
به سرانجام برساند!
ای��ن بحثه��ای کام�لا انحرافی بهگفته حس��ین
اکبری ،فعال مس��تقل کارگری فقط با هدف تقلیل
دادن هرچه بیش��تر مزد مصوب مطرح میش��ود .او
اظهار میکند :میخواهند تا جایی که میتوانند مزد
را تقلی��ل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند.
س��ال قبل ،سراغ مزد منطقهای رفتند و امسال ادعا
میکنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند.
این ن��وع ادعاه��ای غیرقانونی در ش��رایطی مطرح
میش��ود که دستمزد دریافتی کارگران ،حتی کفاف
نان خال��ی را نمیدهد و حتی ی��ک کارگر مجرد با
این م��زد مصوب نمیتواند زندگ��ی کند؛ حال آنکه
در تعیی��ن دس��تمزد ،مختصات فردی و جس��می
و خانوادگ��ی کارگ��ران نباید به هی��چ وجه دخیل
باشد.

مش��روط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و
ش��رایط جس��می و خانوادگی آنها ،از متن واضح و
غیرقابل تفسیر ماده  ۴۱قانون کار -تنها ماده مربوط
به تعیین دستمزد کارگران -مشخص است.
بند دوم این ماده قانونی ،غیرقانونی بودن استدالل
جدید کارفرمایان را نشان میدهد .در این بند آمده
اس��ت« :بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی
کارگ��ران و ویژگیهای کار محولهش��ده» باید مزد
بهگونهای باش��د که زندگی یک خانواده متوسط که
ان��دازه آن را مراجع رس��می تعیین میکنند ،تامین
شود.
براس��اس اعالم مراجع رس��می ،اندازه یک خانوار
متوس��ط ایرانی ،کم��اکان  ۳.۳نفر اس��ت؛ بنابراین
نمیتوان اس��تدالل کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ
ازدواج پایی��ن آمده از اندازه خانواده کاس��ته ش��ده
اس��ت! آخرین آمارگیری رس��می همان  ۳.۳نفر را
همچنان تایید میکند و تا زمانی که یک آمارگیری
رسمی جدید صورت نگیرد ،این عدد همچنان اعتبار
دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.

 اس�تدالل مجرد بودن کارگران مردود
است!

او ب��ه یک اس��تدالل بیپایه یعن��ی «مجرد بودن
تعداد زیادی از کارگران» اش��اره میکند و میگوید:
این رفتار که م��زد را به تجرد و تاهل مربوط کنند،
نوعی جنایت و حقکش��ی اس��ت .ف��رض کنید یک
کارگر مجرد باش��د .همه آین��ده و زندگی او به این
بستگی دارد که بتواند کمی پسانداز کند و خانواده
تش��کیل دهد .اگر قرار باش��د کمتر دستمزد بگیرد،
همه آینده جوانان بر ب��اد میرود؛ کما اینکه همین



سخن پایانی...

هر س��ال نگرانیهای جدید برای طبقه کارگر
از راه میرسد .براس��اس اطالعات دریافتی ،قرار
است جلسات کمیته دس��تمزد هر  2هفته یک
بار برگزار ش��ود؛ این یعنی تا آخر بهمن حداقل
یک جلسه س هجانبه دیگر برگزار خواهد شد ،اما
مسئله اینجاست که باوجود آماده بودن دادههای
آماری دی ،هنوز محاس��بات سبد معیشت کلید
نخورده اس��ت .دولتیها امس��ال ش��روع به نعل
وارونه زدن کردهاند و از سالهای قبل هم بیشتر
یگوید :تا
یکوبند .اکب��ری م 
بر طب��ل مخالف م 
وقتی تشکل مس��تقل و قدرت چانهزنی نباشد،
همین است .هر سال باید گفت دریغ از پارسال!
انتظار دیگری از دولتیها و کارفرمایان نمیرود.
دولت به وظایف خود در قانون اساس��ی از جمله
تامین مسکن ،آموزش و بهداشت رایگان پایبند
نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی»
را اصال به رسمیت نمیشناسند.
اما آیا واقعا امس��ال قرار اس��ت به بهانه مجرد
بودن بس��یاری از کارگران یا کهنه ش��دن اندازه
خانوار متوس��ط ،حتی روی کاغذ سبد معیشت
را امضا نکنند .آیا قرار اس��ت با این چانهزنیهای
غیرقانونی و باطل ،درصد افزایش مزد را نس��بت
به همیش��ه تقلیل دهند؛ آیا پایینتر از خط فقر
مطلق هم قرار اس��ت خطی تعریف و رسم شود
و مزد کارگران ،مزدی برابر با س��قوط به زیر آن
خط فرضی باشد؟!

اخراجیها هم عیدی میگیرند
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر»
ش��ناخته میشوند ،مش��مول عیدی و پاداش پایان س��ال هستند؛ اما
در این بین کارگرانی هم هس��تند که خواس��ته یا ناخواسته و بهدالیل
مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما ،عدم نیاز و ...شغل خود را از
دس��ت دادهاند و همچنین برخی کارگران بازنشسته شدهاند که باتوجه
به تاکید قانون کار این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان
سال هستند.
مطاب��ق با آنچه که در قانون کار آمده ،این دس��ته از افراد بهنس��بت
مدت کارکردشان ،عیدی و پاداش ساالنه را دریافت میکنند؛ بهعنوان
مثال کارگری که پس از  ۴ماه کار کردن ،بیکار ش��ده باید بهتناس��ب
همان  ۴ماه کارک��رد ،عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت
این مبلغ است.

 کارگران آزمایشی هم عیدی میگیرند

از س��ویی دیگر برخ��ی کارگران بهصورت آزمایش��ی ب��هکار گرفته

میش��وند که براس��اس ماده  ۱۱قان��ون کار و تبص��ره آن ،مدت دوره
آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.
چنانچه رابطه کاری از جانب کارفرما قطع شود ،وی ملزم به پرداخت
کلی��ه حقوق دوره آزمایش��ی خواهد بود و چنانچه قط��ع رابطه کاری
ازس��وی کارگر باش��د ،کارگر مس��تحق دریافت تمام حقوق و مزایا به
میزان مدت انجام کار است.
بنابراین مطابق قانون کار ،این دسته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه
حقوق و مزایای قانونی از جمله عیدی و پاداش پایان سال میشوند.
همچنین براس��اس م��اده  ۳۹قان��ون کار ،مزد و مزای��ای کارگرانی
ک��ه بهصورت نیمهوقت یا کمتر از س��اعات قانونی تعیین ش��ده به کار
اش��تغال دارند ،بهنس��بت س��اعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت
میشود.
درباره کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان
در ماه متغیر اس��ت ،برای محاس��به عیدی و پاداش ،میانگین حقوق 3

ماه آخر خدمت آنها مبنای محاسبه قرار میگیرد.
مبل��غ پرداختی بابت عیدی و پاداش ب��ه کارگران کارگاههای فصلی
مش��مول قانون کار و همچنین کارگران س��ایر کارگاههای مشمول که
کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند ،باید بر مأخذ  ۶۰روز و به نسبت
ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.
همچنین براس��اس ماده  ۷۴قانون کار مدت مرخصی استعالجی که
به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد ،جزو سوابق کار کارگران
محسوب میشود؛ بنابراین روزهای مذکور مشمول پرداخت مزایایی از
قبیل حق اوالد ،حق بن ،س��نوات خدمت ،مرخصی استحقاقی و عیدی
و پاداش ساالنه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
مبن��ای پرداخت عیدی پایه مزد ف��رد بوده و کارفرمایان باید حداقل
 2ماه و حداکثر  3ماه پایه حقوق را بهعنوان عیدی و پاداش آخر سال
به کارگران خود بدهند که به این ترتیب کف عیدی امس��ال  ۳میلیون
و  ۸۲۲هزار تومان و سقف آن  ۵میلیون و  ۷۳۱هزار تومان است.

طنز تلخ تاریخی
فازه��ای پ��ارس جنوبی را توس��عه دادیم و ظرفیت تولید گاز کش��ور در
رکوردی بیس��ابقه به یک میلیارد مترمکعب در روز افزایش یافت .بسیاری
از تصمیمگیرندگان امیدوار بودند حاال که در بازار جهانی گاز نقش بس��یار
ناچیزی داریم ،حداقل با این میزان تولید نیازهای داخلی کش��ور به گاز را
بهصورت کامل پوش��ش دهیم ،اما نش��انهها و آمارهای موجود میگوید این
استراتژی در نهایت به وضعیت باخت-باخت منجر شده است.
وزارت نفت ایران اعالم کرد در نخس��تین روز زمستان امسال ،مقدار گاز
تزریقشده به ش��بکه خطوط سراسری  ۸۱۰میلیون مترمکعب بود که این
مقدار نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته افزایش بیش از  ۱۰درصدی را
نشان میدهد .این میزان مصرف به روایتی  ۴۳درصد مصرف اتحادیه اروپا
است.
ای��ن آمار به ما میگوید اگر امروز برای نان ش��ب محت��اج صادرات نفت
هستیم ،فردا نیز برای زنده ماندن از دست سرمای سوزناک زمستان محتاج
واردات گاز خواهیم شد.
منابع تولید گاز کشور محدود است و ما یک پارس جنوبی بیشتر نداریم.
از طرفی مطابق گزارش اوپک ،ایران سهمی معادل  ۶.۷درصد تقاضای گاز
جهان را به خود اختصاص داده ،این در ش��رایطی است که فقط  ۱.۱درصد
جمعیت دنیا را داراست .این اعداد نشان میدهد سرانه مصرف گاز در ایران
 ۶برابر جهان اس��ت .پس هرگز دور از ذهن نیس��ت با سیاس��تهای فعلی،
باوجود اینکه تقریبا تمام گاز تولیدی را در داخل مصرف میکنیم ،در آینده
نزدیک ،به این انرژی وابستهتر شویم.
اکنون که به نیمه زمس��تان نزدیک ش��دهایم ،آمار جدیدی ثبت ش��ده و
نگرانیها جدیتر مانده اس��ت .معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی
گاز ایران گفته رکورد فرآورش گاز در کشور شکسته شد و از  ۸۱۰میلیون
در ابتدای زمس��تان به مرز  ۸۴۰میلیون مترمکعب در روز رسید .از طرفی
رابطه تولید با مصرف بهزودی معکوس میشود؛ یعنی همینطور که ساالنه
مصرف داخلی گاز در کشور افزایش مییابد ،تولید گاز نیز با افت محسوسی
روبهرو خواهد شد.
اکنون نیز افت فش��ار مخزن پارس جنوبی عامل مهم چالش گازی کشور
است .براساس برآوردهای انجام شده ،افت فشار گاز در مخزن پارس جنوبی
باید از سال  ۱۴۰۶آغاز شود اما بهعقیده برخی کارشناسان ،بهدلیل افزایش
مصرف خانگی ش��اهد تش��دید روند این افت فشار هستیم و از سال ۱۴۰۶
شاهد افت تولید روزانه  ۲۸میلیون مترمکعبی از پارس جنوبی خواهیم بود
که براس��اس پیشبینیها این روند کاهش ادامه داشته و در سال  ۱۴۱۲به
رقم  ۲۶۶میلیون مترمکعبی میرسد.
سیاست وابستگی شدید کشور به گاز هماکنون به وضعیتی باخت-باخت
منجر ش��ده اس��ت .حجم گاز نهتنها در عرصه بینالمللی به ما قدرت نداد،
بلک��ه در آین��دهای نزدیک در عرص��ه داخلی نیز با چالش��ی جدی مواجه
خواهیم شد.
نهتنها از س��رما بر خ��ود خواهیم لرزید بلکه برق کش��ور نیز تحت تاثیر
ب��یگازی قطع خواهد ش��د .وزیر نیرو میگوید هماکن��ون برای تامین برق
 ۳۷میلیون مش��ترک ،نیروگاههای ما به سوخت نیاز دارند و این سوخت به
اشکال مختلف و بیشتر گاز تامین میشود.
ی��ک طنز تلخ تاریخی میش��ود و آیندگان که امروز ما س��هم انرژی آنها
را نی��ز مصرف میکنیم ما را نخواهند بخش��ید ،وقتی بدانند کش��ور دارای
بیشترین ذخایر و بزرگترین تولیدکننده گاز جهان است اما نهتنها در بازار
جهانی گاز نقش��ی ندارد ،بلکه واردکننده گاز شده و حتی در تولید برق نیز
درمانده شده است.
بهدلی��ل ناتوان��ی در اس��تفاده از انرژیه��ای تجدیدپذی��ر مانن��د انرژی
خورش��یدی ،گس��ترش مص��رف گاز بهوی��ژه در بع��د خانگی را با ش��عار
محرومیتزدای��ی محقق کردیم و با هر قیمتی هزاران کیلومتر خطوط لوله
گاز را به صدها ش��هر کوچک و حتی روستاهایی با جمعیت اندک رساندیم
و نام آن را توسعهیافتگی گذاشتیم.
تا گاز و نفت هس��ت روی توس��عه منابع تجدیدپذیر کاری نمیکنیم و به
قول احمد ش��املو اعتقاد داریم «چو فردا رس��د فکر فردا کنیم» چند روز
گذشته دوباره یک پاالیشگاه گازی دیگر در غرب کشور افتتاح شد.
رئیسجمهوری در آیین افتتاح این پاالیشگاه آرزو کرد «بخشی از قدرت
ملی خود را در سایه قدرت انرژی خود ببینیم».
مانن��د خط انتقال گاز روس��یه به اروپا ،مانند صادرات نفت عربس��تان و
دیگر کش��ورهای عربی ،مانند دیپلماس��ی گازی امریکا در جهان .اما آمارها
میگوی��د در حال��ی که بزرگترین ذخایر انرژی جه��ان را در چنگ داریم،
ای��ن آرزو بهدلیل فرهنگ مصرف داخلی ،نوع برنامهریزی و سیاس��تورزی
در کش��ور ،منزوی بودن در جهان و نداشتن س��رمایه برای توسعه مخازن،
روز به روز دستنیافتنیتر میشود .ما گرفتار یک وضعیت باخت-باخت در
تولید انرژی هستیم.

از فضای مجازی

دس��تمزد هم��واره مهمتری��ن مس��ئله و دغدغه
کارگران اس��ت ،هم برای کارگران شاغل و هم برای
کارگران بازنشس��ته؛ آنچه در اف��واه «روزی» نامیده
میشود و در ادبیات اقتصادی به آن« ،درآمد ماهانه
خانوار» اطالق میش��ود ،برای طبق��ه کارگر ،همان
دستمزدی است که س��االنه توسط شورایعالی کار
تعیین میشود.
بیش از  ۷۰درصد کارگران شاغل کشور ،دستمزد
ماهانهشان ،بیکموکاست ،همان حداقل مزد مصوب
شورایعالی کار است که بعد از ساعتها چانهزنی و
مذاک��ره ،اصوالً با توافق  3گروه کارگری ،کارفرمایی
و دولتی تعیین میش��ود که البته س��ال گذشته در
مذاکرات مزدی  ،۹۹نظر و رای نمایندگان کارگری
نادیده گرفته شد و با استناد به قانون مصوب دوران
احمدینژاد ،اجماع بر س��ر دستمزد جای خود را به
رای اکثریت حاضران جلس��ه داد و در نهایت ،مزد با
امضای کارفرمایان و دول��ت و بدون توافق کارگران
تعیین شد.
ب��رای بازنشس��تگان نیز ،مف��اد  ۹۶و  ۱۱۱قانون
تامی��ن اجتماعی (مفاد مزدی این قانون) براس��اس
س��نت چندس��اله ب��ه اج��رای مصوب��ات م��زدی
ش��ورایعالی کار تقلیل یافته اس��ت؛ بنابراین بیش
از  ۷۰درص��د کارگران بازنشس��ته نیز به تأس��ی از
حداقلبگیران کارگری ،هم��ان حداقل مزد مصوب
شورایعالی کار را با یک حاشیه مزدی چندده هزار
تومانی دریافت میکنند.

بدون شرح

طرح :حسین علیزاده

محمد اس��دی ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون در
سن  ۶۱سالگی درگذش��ت .محمد اسدیزاده سال
 ۱۳۳۸در تهران اس��ت که در نمایشهایی همچون
«آن زمان فرا خواهد رس��ید» ب��ه کارگردانی هرمز
هدایت« ،ماموریت حس��اس» ب��ه کارگردانی مجید
مظفری« ،بینوایان» ب��ه کارگردانی بهروز غریبپور،
«ضیافت چای ژنرالها» به کارگردانی رضا ش��الچی،
«گوریل پش��مالو» به کارگردانی اکبر زنجانپور« ،نادر ش��اه اکتور تئاتر» به
کارگردانی جمشید جهانزاده و ...به ایفای نقش پرداخته است.
ب��ازی در مجموعهه��ای تلویزیون��ی «نابغهه��ای قرن بیس��تویکم» به
کارگردانی حس��ین محباهری« ،همش��هری» (طنز) به کارگردانی علیرضا
مجل��ل« ،روزهای بهیاد ماندنی» به کارگردانی ت��ورج منصوری« ،بچههای
خیابان» به کارگردانی همایون اسعدیان و فیلمهای سینمایی «مرد ناتمام»
ب��ه کارگردانی مح��رم زینالزاده« ،داس��تان ناتمام» به کارگردانی حس��ن
یکتاپناه« ،نگاه» به کارگردانی س��پیده فارس��ی از جمله فعالیتهای او در
حوزه بازیگری بهشمار میآید.
هادی مرزبان ،کارگردان تئاتر که در اجرای  4اثر نمایش��ی با این بازیگر
همکاری داش��ته ،با تایید این خبر به ایس��نا گفت :محمد اس��دی از جمله
بازیگران��ی بود که همانند همه هنرمندان تئاتر عاش��قانه و با جان و دل در
این حوزه کار میکرد و متاس��فانه صبح روز جمعه ۱۷ ،بهمن بر اثر ایس��ت
قلبی درگذشت.
مرزبان درباره درگذش��ت محمد اسدی گفت :واقعا نمیدانم چرا مرگ تا
این حد به ما نزدیک و با ما رفیق شده است .هنوز در شوک از دست دادن
علی انصاریان و مهرداد میناوند هس��تیم که خبر رفتن یک عزیز دیگر هم
کاممان را تلختر کرده است .امیدوارم این روزهای سیاه زودتر بگذرد.

یادبود

منشور اخالق حرفهای روزنامهنگاری در روزنامه

مرگ با ما رفیق شده است

