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نظرگاه

بازار داغ گمانهزنی حقوق و دستمزد

اصالح چرخه افزایش حقوق و تورم

چقدر پول میگیری کار کنی؟

عکس:

چی�زی به پایان س�ال نمان�ده و باز هم ب�ازار گمانهزنیها ب�رای رقم حقوق و
دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است .بسیاری از کارمندان بهدنبال این
هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ
میتواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند .براساس اخبار منتشر شده
با تصویب مجلس و دولت ،حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال  ۱۴۰۰با افزایش
 ۲۵درصدی همراه شد و به این ترتیب حداقل مبلغ آن به  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان رس�ید ،این در حالی اس�ت که این افزایش در س�ال  ۹۹برابر با  ۱۵درصد
بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان  ۲میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان تعیین ش�د .این روزها مجلس و دولت در حال تصویب اعداد
و ارقام بودجه  ۱۴۰۱هستند و نشستهای سهجانبه کارگری-کارفرمایی-دولت
نیز برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران آغاز شده است.

افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

کارمندان��ی که زیر  ۱۰میلی��ون تومان حقوق
میگیرند از افزایش بیش��تری برخوردار خواهند
ش��د و کارمندانی که متوسط دریافتی آنها بیشتر
از  ۱۰میلیون تومان است ،افزایش حقوق کمتری
خواهند داش��ت .به گزارش اقتصادنیوز سید البرز
حسینی ،نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای
اس�لامی درباره نحوه افزایش حقوق کارمندان در
س��ال  ۱۴۰۱باتوجه به الیحه پیش��نهادی دولت
گف��ت :افزایش حقوق کارمندان در بودجه س��ال
آینده بین  ۵تا  ۲۹درصد خواهد بود که باتوجه به
متوس��ط دریافتی آنها متغیر است؛ یعنی افرادی
ک��ه حق��وق باالت��ری میگیرند افزای��ش حقوق
جزئیات بودجه نش��ان میدهد در س��ال ۱۴۰۱
میزان دریافتی افراد بهصورت پلکانی از  ۵درصد تا
 ۲۹درصد افزایش خواهد داش��ت و درصد افزایش
حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود؛ به این
ترتیب براساس بودجه سال  ۱۴۰۱حقوق افرادی

کمتری خواهند داش��ت .البت��ه میانگین افزایش
حقوق کارمندان  ۱۰درصد پیشبینی شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه افزایش حق��وق کارمندان
پلکان��ی خواه��د بود ،تاکید ک��رد :کارمندانی که
زیر  ۱۰میلیون تومان حقوق میگیرند از افزایش
بیش��تری برخوردار خواهند شد و کارمندانی که
متوسط دریافتی آنها بیشتر از  ۱۰میلیون تومان
است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت.
این نماینده مجلس در ادامه گفت :اگر افزایش
پلکانی حقوق کارمندان به س��متی برود که طیف
وسیعی از آنها افزایش حقوق خوبی داشته باشند،
م��ورد پذیرش مجلس خواهد ب��ود اما اگر پس از

ک��ه از متوس��ط حقوق کمتر میگیرن��د از حقوق
افرادی که از متوسط بیشتر میگیرند ،بیشتر رشد
خواه��د داش��ت و نتیجه آن این اس��ت که فاصله
حق��وق این افراد کم خواهد ش��د و دیگر ش��اهد
شکاف حقوق و دس��تمزد میان کارکنان نخواهیم

بررس��یهای نمایندگان به این نتیجه برسیم که
طیف کمتری از کارمن��دان از این قاعده افزایش
حقوق بهرهمند خواهند شد ،باید در نحوه افزایش
حقوقها در سال آینده تجدیدنظر شود.
حسینی با بیان اینکه این شیوه افزایش حقوق
شیوه منطقیتری نسبت به شیوههای دیگر است،
بر لزوم تطبیق میزان افزایش حقوق با تورم تاکید
کرد و افزود :اگر تورم در کش��ور کنترل ش��ود ،به
نفع حقوقبگیران ثابت اس��ت اما اگر تورم کنترل
نش��ود ،هرقدر هم حقوق کارمندان یا کارگران را
افزای��ش دهیم چندان اثر مثبتی در زندگی طیف
حقوقبگیر نخواهد داشت.
بود.
براس��اس آنچه گفته ش��د حداقل و پایه حقوق
و دس��تمزد سال  ۱۴۰۱برای کارمندان و کارگران
با  ۲۹درصد رش��د از  ۳میلیون و  500هزار تومان
به  ۴میلیون و  500هزار تومان افزایش مییابد.

 مقایسه جدول حقوق و مزایای سال ۱۴۰۱
اعداد زیر براساس باالترین میزان افزایش حقوق یعنی  ۲۹درصد محاسبه شده است .توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:
جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران – بدون سابقه کار

ردیف

شرح

۲

حداقل دستمزد ماهانه

۱

۳

حداقل دستمزد روزانه

885.165

26.554.950

حق بن نقدی (کمک هزینه اقالم مصرفی)

6.000.000

7.740.000

حق اوالد (دو فرزند)

5.310.984

۵

4.500.000

حق اوالد (یک فرزند)

۶

۷
۸

2.655.495

حق سنوات ماهانه (شرط :داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

1.400.000

مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار)

39.710.445

مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)

۹

۱۰

1.141.862

34.225.885

حق مسکن ماهانه

۴

۱۴۰۰

۱۴۰۱

مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار)

37.054.950

42.365.940

جدول حقوق و مزایا سال ( ۱۴۰۱اعداد به ریال است) -این ارقام هنوز به تصویب نرسیده است.

5.805.000

3.438.488
6.851.169
1.806.000

47.800.885
51.226.474

54.652.065

جدول باال در زمینه حقوق افرادی بود که بدون سابقه کار هستند و در جدول زیر به بررسی میزان حقوق و مزایای کارمندان با یک سال سابقه کار میپردازیم.
جدول( )2حقوق و مزایای کارمندان وکارگران (حداقل یک سابقهکار)
۱

۲

۳
۴
۵

۶

۷
۸
۹

۱۰

ردیف

شرح

حداقل دستمزد روزانه

۱۴۰۰

885.165

حداقل دستمزد ماهانه

۱۴۰۱

1.141.862

26.554.950

34.225.885

حق بن نقدی (کمک هزینه اقالم مصرفی)

6.000.000

7.740.000

حق اوالد (دو فرزند)

5.310.984

4.500.000

حق مسکن ماهانه

2.655.495

حق اوالد (یک فرزند)

حق سنوات ماهانه (شرط :داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

1.400.000

مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار)

41.110.445

مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)

مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار)

می��زان یادش��ده پایه حقوق در گ��زارش هنوز
ب��ه تصویب مجلس و ش��ورایعالی کار نرس��یده
است.

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند
ک��ه کارگران چگونه با س��قف حداق��ل حقوق ۴
میلی��ون و  ۵۰۰هزار تومان��ی میتوانند در برابر

3.438.488
6.851.169
1.806.000

38.454.950

49.606.885

43.765.940

56.458.062

جدول حقوق و مزایا سال ( ۱۰۴۱اعداد به ریال است) -این ارقام هنوز به تصویب نرسیده است.

سخن پایانی

5.805.000

53.032.474

تورم  ۴۵درصدی زندگی را بگذرانند.
بهنظر ش��ما این می��زان حقوق ب��رای گذران
زندگی طی یک ماه کفایت میکند؟

مجتبی یوسفی ،عضو کمیسیون عمران
مجلس ش�ورای اسلامی :بودجه یک سند
حسابرس��ی نیس��ت .بس��یاری درب��اره بودجه
اینگون��ه فک��ر میکنند ک��ه چهار ت��ا عدد و
رقم اس��ت؛ غافل از اینکه یک س��ند حکمرانی
محس��وب میش��ود؛ پ��س ه��ر تصمیمی که
برای دس��تگاههای دولتی اخذ ش��ود از حقوق
و دس��تمزد ت��ا موضوع��ات مرتب��ط با آن ب��ر اقتصاد کش��ور اثر خواهد
گذاش��ت .این روزها بحث افزایش نیافتن حقوق و دس��تمزد کارمندان
مطرح اس��ت .در عین اینکه معیش��ت کارمندان و کارگران شریف در هر
نوعی از قراردادها باید در نظر گرفته شود و مهم است ،بهتر است پاسخ
دهند به کدام دلیل هر اندازه بر حقوق آنها افزوده میشود ،معیشتشان
هم بهش��کل س��ختتری درمیآید .افزایش نیافتن حق و حقوق شرطی
دارد و آن هم کنترل میزان تورم است.
وضعیت دوسوم جامعه که در بخش خصوصی کار میکنند و کارگران
فصلی هس��تند ،همچنین کس��به بازار هم که با مش��کالت اقتصادی و
بیثباتی بهدلیل گرانی و کرونا دست و پنجه نرم میکند ،باید مشخص
ش��ود .تصمیمات در حوزه اقتصادی یا خلق پول بدون پش��توانه که در
دولت گذش��ته ش��اهد بودیم یا اس��تقراض بیش از حد از بانک مرکزی
در عم��ل ب��ه تورم تبدیل میش��ود؛ بنابراین وقتی ما ب��ه بحث تولید و
ارزش پول ملی توجه نکنیم و درصدد باش��یم بیش��تر با خلق پول بدون
پش��توانه اقتصاد را پیش ببریم یا اوراقفروش��ی کنی��م ،نتیجه آن تورم
خواهد ش��د و معنای تورم هم دزدی از جیب فقرا و فش��ار بیشتر بر آنها
است .راهحل مشکالت حمایت از تولید و ایجاد ارزش افزوده است که به
اش��تغال بیشتر در این بحران بیکاری ختم خواهد شد؛ عالوهبراین برای
حل مشکالت ،دولت باید صرفهجویی را از خود شروع کند .شرکتهای
دولتی وجود دارند که مدیران آنها حقوقهای چند ده میلیونی و برخی
اوقات چندصد میلیونی میگیرند و در این شرایط مشخص نیست برخی
چگونه میتوانند به مردم توصیه صبروحوصله کنند و اجازه عبور از این
بحران اقتصادی را بدهند.
بودج��ه ش��رکتهای دولتی نزدیک هزار و  ۶۰۰ه��زار میلیارد تومان
و بودج��ه عمومی نزدیک  ۵۴۰هزار میلیارد تومان تعیین ش��د .معنای
این ارقام این است که  2برابر یا بهتر است بگوییم  3برابر بودجه کشور
در ش��رکتهای دولتی هزینه میش��ود؛ بنابراین این سوال پیش میآید
که چرا تکلیف رابطه مالی اینها با دولت یکبار برای همیش��ه مش��خص
نمیش��ود؟ شرکتهای فوق هم که خود را زیانده معرفی میکنند؛ پس
معنای پاداش ،کارانه و سود آخر سال چیست؟
چنانچه بنا باش��د دولت س��یزدهم که به آن امید هم داریم اتفاقی را
در ای��ن زمین��ه رقم زند ،ابتدا باید از خود ش��روع کند .دولت در صورتی
ک��ه ای��ن کار را انج��ام دهد ،مردم ه��م همراهی خواهند ک��رد؛ در غیر
این صورت اگر حقوق کارمند ،کارگر و بازنشس��ته را افزایش دهیم ،اما
ت��ورم را کنترل نکنیم و از طرف دیگ��ر حقوقهای آنچنانی برای برخی
در نظر گرفته ش��ود ،دوگانگی ش��کل خواهد گرفت که نیازمند اصالح
است.
حرکت مجلس برای بودجه  ۱۴۰۰به نفع محرومان بود ،زیرا گروهی
کشور را یک پایتخت و چند استان میبینند که به هر دلیلی برخوردارند ،اما
شاید نزدیک دوسوم استانها از محرومیتها در ابتداییترین حقوق رنج
میبرند .یکی از موضوعات منابع ما کاهش وابس��تگی به واردات اس��ت
که در سال جاری تا امروز نزدیک  ۸میلیارد دالر برای کاالهای اساسی
هزینه شده است.
سالهای قبل  ۱۲یا  ۱۵میلیارد دالر و در این  3یا  4سال گذشته هم
نزدیک  ۵۰میلیارد دالر هزینه شده بود .بنا بر آنچه گفته شد مولفههای
اقتص��ادی نی��از به تغییر دارد؛ به این معنا که باید بهجای توجه به حوزه
سوداگری از تولید و تولیدکننده چه در قوانین باالدستی و چه در بودجه
سنواتی حمایت بهعمل آید.

افش�ین حبی�بزاده -رئی�س س�ابق
فراکس�یون کارگری ش�ورای اسالمی شهر
ته�ران :مع��اون رفاه وزی��ر تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی با اشاره به خط فقر  ۱۰میلیون تومانی
کمیته امداد ،اعالم کرده این رقم صحیح نیست،
چراک��ه با این  ۱۰میلیون  ۹۰درصد ایرانیها به
زی��ر خط فقر میروند .ارج��اع دادن وی به خط
فقر  ۴میلیون تومانی در شهرستانها و  ۵میلیون تومانی در تهران ،نشان
میدهد گرایشهای معاونت رفاه به مسئله محاسبه خط فقر تغییر کرده،
چراکه در دولت گذشته خط فقر  ۱۰میلیون تومانی به واقعیت درآمدی
ایرانیها و هزینههای س��بد معیش��ت خانوارهای کارگری که در ماههای
ابتدایی سال به حدود  ۱۰میلیون تومان رسیده بود ،نزدیکتر بود تا خط
فقر  ۴میلیون تومانی .بر چه اساسی چنین محاسبهای در زمینه خط فقر
به کل کشور تعمیم داده شد؟
اساس��ا چند نوع خط فقر را میت��وان در نظر گرفت؛ یکی از آنها «فقر
خش��ن» است که با گرس��نگی پیوند خورده اس��ت .این سطح از فقر به
پایینترین س��طوح درآمدی برمیگ��ردد و حیات افرادی که زیر آن قرار
دارند ،در خطر اس��ت .این نخس��تین س��طحی اس��ت که در نظر گرفته
میش��ود .این دس��تهبندی در س��طوح پایینتر به «فقر مطلق» و «فقر
نس��بی» میرسد که فقر مطلق خش��نتر از فقر نسبی است .این تعاریف
بیش��تر با «توزیع نابرابر درآمد» ارتب��اط میگیرند .معموال در ایران خط
فقر نسبی را در نظر میگیرند و به خط فقر مطلق یا خشن نمیپردازند.
اگر آماری هم ارائه میش��ود هم مبتنی بر خط فقر نسبی است .گزارشی
که معاون رفاه به آن اس��تناد کرده ،مربوط به پیشبینی وضعیت فقر در
س��ال  ۹۹و بررس��ی سال پیش از آن است .این گزارش را هم وزارت کار
در دولت گذشته تهیه کرده بود.
از آنج��ا که ارقام این گزارش محدود به ای��ن مدت بوده ،مبنای نتایج
گزارش دادههای س��ال  ۹۸است ،به همین دلیل ،این گزارش مربوط به
سال  ۹۹هم نیست که معاون وزیر برای امسال به آن استناد کرده است.
به هر شکل ،به گزارشی استناد شده که مربوط به پیشبینی نتایج سال
 ۹۹اس��ت ،نه واقعیتهای مربوط به این سال .تازه در گزارش برگرفته از
دادههای س��ال  ،۹۸بعد خانوار  ۳.۲۴در نظر گرفته شده بود که با همان
بعد خانوار و پیشبینی س��ال  ،۹۹حدود  ۳۲درصد از مردم زیر خط فقر
زندگ��ی میکردند؛ یعنی مجموعا رقمی حدود  ۲۶.۵میلیون نفر را در بر
میگرف��ت و از هر  ۳ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی میکرد ،این در
حالی است که در سال  ۹۰حدود  ۱۸درصد جمعیت ایران زیر خط فقر
مطل��ق زندگی میکردند و این میزان در س��ال  ۹۷به حدود  ۲۴درصد
رسیده بود.
قاعدتا  ۲۶میلیون نفر سال  ۹۸به حدود  ۳۰میلیون نفر در سال ۹۹
افزایش یافته اس��ت؛ در نتیجه برمبنای گ��زارش قدیم معاونت رفاه ،در
حالحاضر بیش از  ۳۰میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق بهسر
میبرن��د .به هر صورت معاون وزیر در زمینه س��ال  ۹۸صحبت میکند
که با س��ال  ۹۹هم ارتباطی ندارد؛ چه برسد به دادههای اقتصادی سال
.۱۴۰۰
اینکه میگویید اوضاع در س��ال  ۹۹بدتر شده و واقعیتهای مربوط به
آن در گزارش معاونت رفاه منعکس نشده ،در صورت تحقق ،تا چه اندازه
میتوانست بر خروجی گزارش تاثیرگذار باشد؟
در سال  ۱۳۹۹با سقوط جدی ارزش ریال مواجه شدیم .با در نظر در
گرفتن وضع اقتصادی مردم در این س��ال ،دیگر نمیش��د ،خط فقر را ۴
میلیون تومان در نظر گرفت و شاخص به بیش از این میزان و در حدود
 ۶میلیون تومان رس��یده اس��ت؛ البته در گزارش کمیته امداد ،خط فقر
در مرداد  ۱۰میلیون تومان عنوان ش��ده که عدد قابلمالحظهای اس��ت
اما از مرداد تاکنون هم ش��اهد افزایش فقر هستیم که در نتیجه این رقم
به حدود  ۱۲میلیون تومان میرس��د .مواردی را که اش��اره کردم درباره
فقر مطلق است.
در نتیج��ه خط فق��ر اعالمی معاون رفاه ،یا دارای اطالعات اش��تباه یا
برمبنای گزارش مربوط به دادههای سال  ۹۸است.
از معاون وزیر انتظار میرود دادههای روزآمد و س��نجش شده را ارائه
کند .همه انتظار دارند ارقام معاونت وزارتخانه ،نزدیک به واقعیت باش��د
اما بررس��ی جدیدی صورت نگرفته و یکباره خط فقر  ۱۰میلیون تومانی
مربوط به نیمه اول سال  ۱۴۰۰را زیر سوال بردهاند .آقای ابوحمزه عنوان
کرده خطر فقر در تهران حدود  ۵میلیون تومان است؛ یعنی تنها حدود
یک میلیون تومان با میانگین کش��ور فاصل��ه دارد .آیا میتوان از تعمیم
گزارش سال  ۹۸به امروز ،چنین استنباطی را داشت؟
البته همیش��ه بین خط فقر در کش��ور با ش��هرهای بزرگ تفاوت قائل
میش��ویم و تفاوت تهران با سایر ش��هرهای بزرگ کشور هم زیاد است؛
از همین رو بهنظر نمیرس��د در تهران خط فقر تنها یک میلیون تومان
بیش��تر از شهرس��تانها باش��د .تهران در زمینه هزینهه��ای خوراکی و
غیرخوراکی س��رآم ِد کشور اس��ت ،اما چون آماری که معاون وزیر به آن
استناد کرده قدیمی است و مربوط به  ۹۹و  ۱۴۰۰نیست ،اصال نمیتوان
به  ۵میلیون تومان یا رقمی حول آن دست یافت.
باتوجه به اینکه پس از برقراری یارانه معیشت در دولت گذشته ،حدود
 ۶۰میلیون نفر از جمعیت کش��ور ،مش��مول ش��ناخته شدند ،این گمان
بهوج��ود آمد که درصد قابلمالحظهای از جمعیت ،زیر خط فقر نس��بی
زندگی میکنند .آیا این استنباط میتواند درست باشد؟
این عدد بیراه نیست و حتی میتواند بیشتر از این هم باشد .باتوجه به
اینکه جمعیت زیر خط فقر مطلق از میانگین  ۱۵درصد برای س��الهای
 ۹۲تا  ۹۶به حدود  ۲۴درصد در س��ال  ۹۷رس��یده و تا سال  ۹۹حدود
 ۳۰درصد ش��ده و در حالحاضر هم بیش از  ۳۰درصد اس��ت که بیش
از  ۳۰میلی��ون نفر را در بر میگیرد ،این احتمال هم وجود دارد که تا ۲
برابر این بیش از  ۳۰میلیون نفر ،در فقر نسبی بهسر ببرند.
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یادبود

خداحافظی با خالق «داییجان ناپلئون»
ایرج پزش��کزاد ،نویس��نده سرش��ناس ایرانی و خالق رمان
«داییجان ناپلئون» از دنیا رفت.
ب��ه گ��زارش همش��هری آنالین ایرج پزش��کزاد ،نویس��نده
شناختهشده معاصر ایرانی ،در  ۹۴سالگی در لسآنجلس امریکا
درگذشت.
پزشکزاد متولد  ۱۳۰۶در تهران بود.
او در ایران و فرانس��ه تحصیل کرد و مدتی نیز به قضاوت در
دادگس��تری مش��غول بود و پس از آن به وزارت خارجه رفت و همزمان

نویسنده س��تون طنز «آسمون ریسمون» در مجله فردوسی
بود.
او کار نویس��ندگی را در اوای��ل ده��ه  ۱۳۳۰ب��ا نوش��تن
داس��تانهای کوتاه برای مجلهها و برگردان نوشتههای ولتر،
مولیر و چند رمان تاریخی آغاز کرد.
او بیش��تر به خاط��ر آفرینش رمان «داییج��ان ناپلئون»
ش��ناخته میش��ود .در س��ال  ۱۳۵۵مجموع��ه تلویزیون��ی
«داییجان ناپلئون» توسط ناصر تقوایی برگرفته از این رمان ساخته شد.
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