
 بنام خدا

 چرا می گوئیم سبد حداقلی حداقلی و چرا می گوئیم این سبد توسط تیم دولتی و مرکز آمار تعیین شده است؟

 جدول تبدیل ضریب اهمیت خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات برای دهک چهارم پیشنهادی مرکز آمار

 خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات نام استان

 ضریب اهمیت دهک چهارم ضریب اهمیت کل

 36.63 27.24 کل کشور

 42.83 31.85 مرکزی

 33.63 25.01 گیالن

 39.23 29.17 مازندران

 40.34 30.00 آذربایجان شرقی

 44.46 33.06 آذربایجان غربی

 42.52 31.62 کرمانشاه

 44.81 33.32 خوزستان

 36.91 27.45 فارس

 45.56 33.88 کرمان

 44.98 33.45 خراسان رضوی

 32.52 24.18 اصفهان

 58.09 43.20 سیستان و بلوچستان

 49.97 37.16 کردستان

 42.63 31.70 همدان

 49.79 37.03 چهارمحال بختیاری

 46.57 34.63 لرستان

 47.50 35.32 ایالم

 48.40 35.99 کهکیلویه و بویراحمد

 42.40 31.53 بوشهر

 44.32 32.96 زنجان

 42.78 31.81 سمنان

 42.90 31.90 یزد

 38.86 28.90 هرمزگان

 25.62 19.05 تهران

 49.82 37.05 اردبیل

 35.55 26.44 قم

 46.08 34.27 نقزوی

 40.62 30.21 گلستان

 46.14 34.31 خراسان شمالی

 49.62 36.90 خراسان جنوبی

 31.98 23.78 البرز



جمعیت خانواده و ضریب اهمیت خوراکیها و استان سیستان و بلوچستان بعنوان بیشترین نرخ استان تهران بعنوان کمترین 

 .انتخاب شدند باالو  پائیننرخ جمعیت خانوار و ضریب اهمیت خوراکیها بعنوان حد 

 بعد خانوار خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات نام استان

 ضریب اهمیت دهک چهارم ضریب اهمیت کل

 3.3 36.63 27.24 کل کشور

 3.1 25.62 19.05 تهران

 4.5 58.09 43.20 سیستان و بلوچستان

 

منتخب  دو استان.)داریم 9911مطابق جدول ضریب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک دهک بهمن 

 .(را محاسبه می کنیم

 سیستان و بلوچستاناستان  استان تهران دهک چهارم کل کشور عنوان

 911 911 911 911 شاخص کل

 60.11 76.67 96.69 72.72 خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات

 66.67 72.19 96.62 76.62 خوراکیها و آشامیدنیها

 69.07 79.22 99.12 76.66 خوراکیها

 9.70 1.62 1.09 1.29 خشکبار

 9.62 1.61 1.11 1.61 دخانیات

 

با توجه با این نکته که در محاسبات سبد معیشت هرگز محاسبات خشکبار، آشامیدنیها و دخانیات نمی آید لذا باید در هنگام 

لذا .نده سبد معیشت ضرائب آنها را از سهمشان در سبد کسر نمائیممحاسبه این شاخص بعنوان اصلی ترین مولفه تعیین کن

 .داریم

 سیستان و بلوچستاناستان  استان تهران دهک چهارم کل کشور عنوان

 911 911 911 911 شاخص کل

 60.11 76.67 96.69 72.72 خوراکیها آشامیدنیها و دخانیات

 69.07 79.22 99.12 76.66 خوراکیها

 

باید ضرائب فوق ( ددر کمیته دستمز)یک خانوار از اطالعات مرکز آمار بدست آمده برای مبرای محاسبات سبد بعد از تعیین ارقا

 :را بعنوان حد پائین و باال درنظر بگیریم یعنی

 (سهم خوراکیها و نرخ جمعیت خانواربعنوان پائین ترین )استان تهران 

 ریال 766992= سرانه مصرف خوراکیها

 ریال 79.276.009=نفر9.9مصرف خوراکیهای یک خانوار در تهران با 



 79.276.009 *79.22/911=  11.121.672                                         :سبد معیشت خانوار استان تهران

 (سهم خوراکیها و نرخ جمعیت خانوارترین  باالبعنوان ) سیستان و بلوچستاناستان 

 ریال 766992= سرانه مصرف خوراکیها

 ریال 92.221.216=نفر2.6با  بلوچستان. سیستان مصرف خوراکیهای یک خانوار در 

 92.221.216 *69.07/911=  69.117.661                                  سیستان و بلوچستانسبد معیشت خانوار استان 

 :باید برای سبد معیشت کشوری داشته باشیمبه فرض میانگین گرفتن دوسطح باالئی و پائینی سبد معیشت ، 

 ریال09.166.629= کشوری میانگینسبد 

 

 ریال60.161.111= سبد تعیین شده کشوری

 

  ریال99.616.710...( = عیدی، سنوات و)سرجمع دریافتی ماهانه کارگر با شرط دو فرزند بانضمام تمام مزایا 

 درصد99.67= سبد تهران پوشش

 درصد 67.69= پوشش سبد سیستان و بلوچستان

 :می بینیم فاصله آن قدر بزرگ است که ذکر چند نکته را به همراه دارد

الف در باب مزد منطقه ای مطروحه از سوی بعضی از موسسه های خیرنذر اشتغال و همراهی تنی چند از 

 (!!!مجلس شجاعان ،بقول این خیریه)ن مجلسدگانماین

با توجه به این فاصله زیاد و شکاف عمیق دستمزد و هزینه زندگی چگونه است که بعضی از نمایندگان مجلس  -9

 صحبت از مزد منطقه ای می کنند؟

سطح  نای کم برخوردار به بهانه پائین بودمدعیان مزد منطقه ای و بحث عدم رعایت حداقل دستمزد در استانه -7

مطابق برنامه پنجساله ( مرکز آمار)برگرفته از مرجع رسمی کشور اًهزینه خانوار در مقابل این محاسبات که تمام

 توسعه می باشد چه پاسخی دارند؟

را ( نبشرط رعایت شدن از سوی کارفرمایا)9911درصدی عدم پوشش تمامی سرجمع دستمزد 22.21فاصله کمینه  -9

 با چه مکانیسمی می توان پرنمود؟ 

آیا اگر همین حداقلی در استانهای محروم رعایت نشود می توان امیدی به بقا و دوام خانوارها در همین استانها  -2

 داشت؟



بشرط بهم  ،که در استانهای صنعتی بیشتر می شود استانهای کم برخورداردر  فاصله عمیق همین پذیرش شرطآیا ب -6

سیل مهاجرت و افزایش حومه نشینی و  ازمی توان  حالت فعلی که جای دفاع ندارد اززدن توازن نسبی خانوارها 

 جلوگیری بعمل آورد؟امکان بوجود آمدن حلبی آبادهای جدید 

 

 ر باب حقوق اجتماعید - ب

این ادعا بارها از سوی . مطابق نص صریح قانون اساسی و قوانین باالدستی اقالمی از سبد معیشت بعهده دولتمردان است

  !!!فرمائی مطرح شده است و عنوان شده بار این مورد را دارند به دوش می کشندکارنمایندگان 

ین فاصله عمیق بین تمامی سرجمع دریافتی حق السعی کارگر و سبد ادعای کارفرمائی صحیح باشد چرا ا ناگر ای -9

 معیشتش وجود دارد؟

با دستمزد را چه معیشت حداقلی  سبدتامین درصدی بین  22.21کمینه درصدی و 66.90 بیشینه  آیا این فاصله -7

 کسی باید پوشش دهد؟

ین فاصله و اختالف بین دریافتی هایشان با هزینه کردشان آیا سطح تاب آوری خانوارهای کارگری با افزایش ا -9

 سنجیده شده است؟

مواد اولیه ، مرغوبیت آیا با این فاصله و شکاف عمیق به همراه بروزرسانی نشدن سطح تکنولوژی و تجهیزات،  -2

افزایش سطح رقابت پذیری محصوالت بهره وری نیروی کار، ایش افزمی توان به ... مستهلک بودن دستگاهها و

... کاهش استرسهای شغلی، بیماریهای مرتبط به حوزه کار وکاهش نرخ حوادث شغلی، ازکار افتادگی،تولیدی داخل،

 امیدی داشت؟

آیا دولتمردان به رابطه مستقیم بین بقای خانواده و دستمزد می اندیشند؟ آیا رابطه مستقیم بین بزه های اجتماعی  -6

 با فقر را درک می کنند؟

 بامید پذیرش وظائف شرکای اجتماعی کارگران

 فرامرز توفیقی

 ررئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسالمی کار کشو

  

 


