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 ۲۷اسـفند  ،۹۷آخرین جلسـه شـورای عالی کار در سـال جاری به منظور تعیین حداقل دسـتمزد
کارگران در سـال  ۹۸برگزار می شـود .به نظر می رسـد مانند امسـال دسـتمزد کارگران بر اسـاس
فرمـول افزایـش ترکیبی «رقـم ثابت به اضافه درصد» تعیین شـود.
به گزارش تسـنیم ،دویسـت و هشـتاد و یکمین نشسـت شـورای عالی کار سـه شـنبه  21اسـفند
مـاه  97بـه منظـور تعییـن دسـتمزد  98کارگـران بـا حضـور وزیـرکار و شـرکای اجتماعـی برگزار
شـده بـود که پـس ازشـش سـاعت چانه زنـی به دلیل اختلاف نظر زیـاد بین نماینـدگان کارگران
و کارفرمایـان بـدون تعییـن دسـتمزد پایـان یافت.در راسـتای تعیین دسـتمزد  ،98طی هفته های
گذشـته و در آغـاز مذاکـرات مقدماتـی دسـتمزد «کمیتـه مـزد شـورای عالی کار» با هدف بررسـی
هزینههـای ماهانـه خانـوار تشـکیل جلسـه داد و بـا توافق نماینـدگان کارفرمایـی و کارگری هزینه

زندگـی ماهانـه یـک خانـوار بـا تعـداد 3/3نفر ،سـه میلیـون و 760هـزار تومان تعیین شـد ،که یک
میلیـون و  89هـزار تومـان نسـبت بـه هزینـه ماهانـه زندگی سـال گذشـته افزایش داشـته اسـت.
در سـال گذشـته حداقـل هزینـه معیشـت حـدود دو میلیـون و  680هـزار تومان تعیین شـده بود.
بـر اسـاس اطالعـات به دسـت آمده نماینـدگان کارفرمایی پیشـنهاد افزایش درصـد ثابت به حقوق
پایـه را ارائـه دادنـد که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سـناریو ،پیشـنهاد افزایش ترکیبی
«رقـم ثابـت بـه اضافـه درصد» را ارائه دادند.از آن جایی که سـال  97نحوه تعیین دسـتمزد کارگران
رقـم ثابـت و درصـدی افزایـش بود و امسـال نیز حقوق کارکنان دولتی و دسـتگاه های اجرایی برای
سـال آینـده بـه میـزان « 400هـزار تومـان به اضافه تـا 10درصـد» افزایش یافت ،به نظر می رسـد
که نحوه تعیین دسـتمزد کارگران نیز مانند امسـال باشـد.

زنگ خطر معیشت کارگران پیش روی دولت

معادله چند مجهویل مزد کارگران

در هفتـه هـای پایانـی
محمد حقگو
امسـال ،ماننـد سـال هـای
روزنامهنگار اقتصادی
گذشـته ،چشـم کارگران و
کارفرمایان به شـورای عالی
کار اسـت با این تفاوت که امسـال ،نگرانی ها بیشـتر اسـت .سـالی
کـه در روزهـای پایانـی آن هسـتیم ،جهش نرخ ارز بـه حداقل 2/5
برابـر ،قـدرت خریـد اقشـار مـزد بگیـر بـه خصـوص کارگـران را به
شـدت کاهـش داد بـه طـوری که آخریـن نرخ تورم نقطـه به نقطه
در بهمـن مـاه طبـق گزارش مرکز آمار 42/3 ،درصد شـد .از سـوی
دیگـر ،کارفرمایـان نیز با جهش قیمت مـواد اولیه و تجهیزات تولید
مواجـه شـدند .بـه طـوری که مرکز یادشـده ،تورم تولیـد کننده در
پاییز امسـال نسـبت به پاییز سال گذشته را  56/1درصد اعالم کرد.
بنابراین هم اینک کارگران انتظار دارند تا شـورای عالی کار ،سـطح
دسـتمزد را تـا حـدی افزایش دهد که کفاف حداقل های معیشـت
آن هـا را بدهـد .از سـوی دیگـر ،کارفرمایـان بـه شـدت نگـران این
هسـتند کـه ایـن افزایـش دسـتمزد ،به گونه ای نباشـد کـه آن ها
نتواننـد تولیـد خـود را حفـظ کننـد و به سـطوح پایین تـر تولید و
سـود منتقل شـوند .در این میان ،دولت هر دو نوع دغدغه را دارد از
جمله حمایت از بنگاه های اقتصادی ،حفظ سـطح اشـتغال ،حفظ
قـدرت خرید کارگـران و. ...
بـا ایـن حـال ،به نظر می رسـد مسـائلی وجود دارد کـه در مجموع،
حضور پررنگ تر دولت برای جبران کاسـتی های سـطح دسـتمزد
کارگـران را ایجاب می کند .برای روشـن تر شـدن موضـوع ،با ادامه
این مطلب همراه باشـید.

کارگران انرایض اند

هـم اینـک دو عامـل مرتبط از جمله عقب ماندگی مـزدی کارگران
از نـرخ تـورم باوجـود حداقـل دسـتمزدها و نیز عیان شـدن فاصله
معیشـتی آنان با خط فقر ،به نارضایتی کارگران منجر شـده اسـت.
عقـب ماندگـی مـزدی :کارگـران در سـال هـای اخیـر همـواره از
«عقـب ماندگـی دسـتمزدها» گالیـه داشـته انـد .به ایـن معنا که
باوجـود رشـد دسـتمزدها معیشـت آن هـا حفـظ نشـده و رو بـه
پاییـن خزیـده اسـت .ماجـرای ایـن عقـب ماندگی مزدی از سـال
هـای پـس از جنـگ تحمیلـی شـروع شـده اسـت .سـال هایی که
سیاسـت های تثبیت اقتصادی اجرا شـد .آمارها نشـان می دهند
کـه بـه عنـوان مثال در سـال  ،70نرخ افزایش دسـتمزدها ،بیش از
 40درصـد بیشـتر از نـرخ تـورم بـود کـه در ادامه ایـن روند مثبت
معکوس شـده و به رغم پیشـی گرفتن نرخ رشـد دسـتمزد از تورم،
بـاز جبـران نشـده اسـت .در سـال هـای  90و  91نیز با بـروز تورم
شـدید بیـش از  21و  28درصـد و در مقابـل ،افزایـش بـه ترتیب 9
و  18درصد حداقل دسـتمزد ،مجدد شـوک جدیدی به معیشـت
کارگـران وارد شـد .در ادامـه ،کاهـش و تک رقمی شـدن نرخ تورم
در سـال هـای اخیـر ،تـا حـدی بـه کمـک کارگـران شـتافت .بـه
طـوری کـه تفـاوت افزایش حداقل دسـتمزد کارگران بـا نرخ تورم،
بـه بیـش از  9درصـد نیـز رسـید .جـدول شـماره یـک ایـن رونـد
مثبـت را بـه همـراه تحـوالت در اقالم دسـتمزد کارگران در سـال
هـای اخیر نشـان مـی دهد.

کرده اسـت .دلیل منطقه بندی نقاط کشـور ،سـاختارهای هزینه
ای مشـابه از نظـر دو قلـم اصلـی مسـکن و خوراکـی بـوده اسـت.
همچنیـن طبق تعریف ،ایـن خط معادل هزینه تامین  2100کیلو
کالـری در هـر روز بـرای هر فرد اسـت .جدول شـماره دو نتایج این
پژوهـش بـرای نقاط شـهری را نشـان می دهد.
مقایسـه خـط فقـر خانـوار چهارنفـره بـا دریافتی یـک کارگر با
دو فرزنـد کـه در جـدول بـاال (معادل یک میلیـون و  534هزار
تومـان) ،نشـان مـی دهـد کـه بـرای مناطـق شـهری ،دریافتی
ایـن خانوارهـا ،در دو خوشـه  3و  4فاصلـه قابـل توجهی با خط
فقـر دارد و زیـر خـط فقـر اسـت .در خوشـه اول ،ایـن میـزان،
حالت تقریباً سـربه سـری دارد و تنها در خوشـه دوم اسـت که
از خـط فقـر باالتر اسـت.

جدول شماره یک
اقالم مزد/ارقام به تومان

دستمزد 93

دستمزد 94

دستمزد 95

دستمزد 96

دستمزد 97

حداقل دستمزد ماهانه

608/910

712/425

812/166

929/931

1/111/269

جمع دریافتی یک کارگر مجرد/بدون فرزند

723/910

872/425

992/166

1/130/931

1/312/269

جمع دریافتی افراد متاهل با تک فرزند

784/801

943/667

1/073/382

1/223/924

1/423/396

جمع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

845/692

1/014/909

1/154/598

1/316/917

1/534/523

نرخ تورم  12ماهه منتهی به یهمن سال قبل (بانک مرکزی)

36/7

15/8

12/6

8/7

9/9

درصد افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال قبل

-

17/0

14/0

14/5

19/5

درصد افزایش حداقل دریافتی افراد بدون فرزند

-

20/5

13/7

14/0

16/0

درصد افزایش حداقل دریافتی افراد دارای یک فرزند

-

20/2

13/7

14/0

16/3

درصد افزایش حداقل دریافتی افراد دارای دو فرزند

-

20/0

13/8

14/1

16/5

امـا طـی امسـال و بـا افزایـش حداقـل  2/5برابـری نـرخ ارز ،هزینه
بسـیاری از اقلام زندگـی بـرای کارگران جهش پیدا کـرد .آمارهای
مرکز آمار ،در انتهای بهمن ماه نشـان می دهد که متوسـط رشـد
قیمت ها در  12ماه منتهی به بهمن ماه امسـال در مقایسـه با 12
مـاه منتهـی بـه بهمن سـال قبـل ،در کل کشـور  23/5درصد بوده
اسـت .مقایسـه شـاخص قیمت ها در بهمن امسـال و سال قبل نیز
حاکـی از رشـد  42/3درصـدی قیمـت هاسـت .این مسـئله به یک
دغدغـه اصلـی بـرای کارگـران در ارتبـاط با میـزان دسـتمزدها در
سـال  98تبدیل شـده است.

هتدید خط فقر برای کارگران

اگـر مقایسـه هـای تورمـی را کنـار بگذاریـم یک خطـر دیگر پیش
روی کارگـران ،مواجهـه آنـان با خط فقر اسـت .مرکز پژوهش های
مجلـس در سلسـله گـزارش هایی که به تازگی منتشـر کرده ،خط
فقر را برای نقاط شـهری و روسـتایی کشـور در چند گروه منطقه
ای (چهـار گـروه در شـهرها و پنـج گـروه در روسـتاها) محاسـبه

کارفرمایان نگرانند

از سـوی دیگـر ،هم اینـک کارفرمایان به دلیل طوالنی شـدن دوره
رکـود اقتصـادی بـه دالیلـی که ریشـه آن ها در اقتصـاد کالن و به
خصوص نظام بانکی اسـت و همچنین افزایش شـدید نرخ ارز طی
امسـال ،نگـران افزایـش هزینه های خود در سـال آینـده و مواجهه
با خطر توقف و ورشکسـتگی هسـتند.
بـر اسـاس آخریـن گـزارش هـای مرکز آمـار ایـران ،بررسـی تورم
هزینـه هـا در بخـش تولیـد بیانگر این اسـت کـه در پاییز امسـال
نسـبت به پاییز سـال گذشـته ،شـاخص قیمت تولید کننده بیش
از  56درصـد افزایـش یافتـه اسـت .اگـر چه می تـوان گفت که این
افزایـش هزینـه هـا مـی تواند در نهایـت به مصـرف کننده منتقل
شـود امـا بایـد توجـه داشـت کـه فضـای تقاضـای بـازار ،بـه دلیل
کاهـش قـدرت خریـد ،عم ً
ال قابلیـت زیادی برای تحمل این رشـد
قیمـت هـا را نـدارد .بـه خصـوص ایـن کـه هـم اینـک برآوردهای
منفـی از نرخ رشـد اقتصادی وجـود دارد .طبق برآورد بانک جهانی
(بـا توجـه بـه داده هـای دریافتی از نهادهای رسـمی کشـور) ،نرخ

رشـد اقتصادی ایران در سـال  ۲۰۱۸منفی  1/5و در سـال ۲۰۱۹
منفـی  3/6درصـد برآورد می شـود.
کشـش ناپذیری کارفرمایان در افزایش دسـتمزدها تا حدی اسـت
کـه بـه گفتـه برخـی از آن ها ،در صـورت تصویب رقـم های بیش
از حـد تـوان بنـگاه ها ،بعید نیسـت آن ها به تعدیـل منفی نیروی
کار اقـدام کنند.

2نکته درابره افزایش دسمتزدها در سال 98

هـم اینـک اگـر چه افزایش دسـتمزدها برای سـال آینده قطعی
اسـت امـا دو نکتـه بـرای ایـن افزایـش را می توان مـد نظر قرار
داد .مـواردی کـه همـه از یـک منشـا سرچشـمه مـی گیرنـد:
سـاختار متفـاوت هزینه هـای تولید و مصـرف در نقاط مختلف
کشور.
الف) سـهم دسـتمزد در قیمت تمام شـده :این موضوع ،عقالنی
اسـت کـه سـاختار متفـاوت تولیـد در رسـته هـای مختلـف ،به
کارگیـری سـطوح متفاوتـی از نیـروی کار را مـی طلبـد .بـا ایـن
حـال ،بـه نظـر می رسـد امسـال ،افزایـش هزینه اولیه بنـگاه ها،
بـه گونـه ای بـوده اسـت کـه در برخـی رسـته هـا ،افزایش چند
ده درصـدی مـزد هـم شـاید نتوانـد بـه گـرد آن برسـد .همیـن
باعـث شـده اسـت تـا اصـرار نماینـدگان کارگـری در خصـوص
رشـد همـگام تـر حداقـل دسـتمزدها با نـرخ تورم شـکل بگیرد.
بـه طـوری کـه خبرگزاری ایسـنا بـه نقـل از علی اکبر سـیارمه،
کارشـناس حـوزه کار ،سـهم دسـتمزد در هزینـه هـای تولیـد
را کمتـر از  10درصـد و خبرگـزاری فـارس بـه نقـل از خدایـی
نماینـده کارگـران در شـورای عالـی کار ،این رقـم را زیر  4درصد
اعلام کـرده اسـت .خدایـی معتقد اسـت :قیمـت مـواد اولیه در
برخـی بخـش هـا تـا  300درصـد افزایـش یافتـه اسـت؛ چطـور
افزایـش  300درصـدی مـواد اولیه تحمل می شـود اما با افزایش
دسـتمزد کارگـران مخالـف اند؟!
ب) هزینـه هـای متفـاوت تولیـد ،قیمـت و مصـرف در مناطـق
مختلـف کشـور :در ایـن خصـوص و از منظـر کارفرمایـان نیز باید
اذعـان کـرد کـه سـطح قیمت هـا و هزینه هـای تولیـد در مناطق
مختلـف کشـور ،متفاوت اسـت کـه نمونه آن در خـط فقر متفاوت
در چهار گروه منطقه شـهری در کشـور ذکر شـد .مباحثی که به
تازگـی در خصـوص «مـزد منطقه ای» مطرح شـده نیـز مربوط به
ایـن موضـوع اسـت .بـا ایـن حـال و طبق آخریـن خبرهـا ،به نظر
مـی رسـد کـه ایـن بحث بـرای سـال آینـده در ارتباط بـا افزایش

طبق آخرین
برآوردهای مرکز
آمار ایران در بهمن
 ،97چهار قلم
مسکن ،خوراک،
حمل و نقل و
بهداشت به تنهایی
بیش از  78درصد از
هزینه خانوارها را به
خود اختصاص داده
است .این در حالی
است که به عنوان
مثال هم اینک بن
نقدی و به خصوص
حق مسکن کارگران
در سال های اخیر
بسیار ناچیز بوده
یا به نسبت کل
دریافتیکارگران
تغییر زیادی نداشته
است

دسـتمزدها ،منتفی است.

دولت و معادله چند مجهویل دسمتزدها

بایـد اذعـان کرد که دغدغه ها و مسـائل پیـش روی هر یک از طرف
هـای کارگـران و کارفرمایـان ،در جـای خـود قابـل تامل اسـت و به
تنهایـی ،خودبـه خـود و در کوتاه مدت قابل حل نیسـت.
بدیـن ترتیـب بـه نظـر می رسـد نقـش دولـت در جبران کاسـتی
هـای دسـتمزد سـال آینده جدی اسـت .ایـن نقش آفرینـی را در
کوتـاه مـدت ،مـی تـوان عمدتاً ناظر بـه فضای کارگـری بیان کرد.
طـی امسـال و همزمـان بـا جلب نظرها به سـوی هدفمنـد کردن
یارانـه هـا ،از توزیـع  900هـزار میلیـارد تومـان یارانـه عـام و بـی
هـدف در اقتصـاد ایـران توسـط مقامـات رسـمی از جملـه رئیس
جمهور سـخن گفته شـد .همچنین هم اینک  14میلیارد دالر ارز
یارانـه ای بـرای کاالهـای اساسـی اختصاص یافته اسـت که میزان
یارانـه آن حـدود  100هـزار میلیـارد تومان می شـود.
اگـر چـه دولـت امسـال برای تامیـن بسـته حمایتی برای اقشـار
کـم درآمـد از جملـه کارگـران اقـدام کرد اما با رقـم های نجومی
انـواع یارانـه هـا در سـال آینـده مـی تـوان گفـت که بسـته های
حمایتـی دولـت مـی توانـد به صـورت هدفمندتر در سـال آینده
تخصیـص یابـد .در ایـن بـاره اگـر چـه وزارت رفـاه ،هـم اکنـون
تخصیـص هدفمندتـر کاالهـای اساسـی را در برنامـه های سـال
آینـده خـود قـرار داده اسـت امـا بایـد تاکیـد کـرد کـه خدمـات
رفاهـی جبرانـی دولـت ،صرفـاً نباید محدود بـه کاالهای خوراکی
اساسـی شـود .طبـق آخریـن برآوردهـای مرکـز آمـار ایـران در
بهمـن  ،97چهـار قلم مسـکن ،خـوراک ،حمل و نقل و بهداشـت
بـه تنهایـی بیـش از  78درصـد از هزینـه خانوارهـا را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بـه عنـوان مثال
هـم اینـک بـن نقـدی و بـه خصـوص حـق مسـکن کارگـران در
سـال هـای اخیـر بسـیار ناچیـز بـوده یا بـه نسـبت کل دریافتی
کارگـران تغییـر زیادی نداشـته اسـت.
در خاتمـه ،بـا توجـه بـه این کـه گفته می شـود عمـده قراردادهای
کارگـری بـا نـرخ حداقـل دسـتمزد و نه سـطوح باالتر مزدی بسـته
مـی شـوند مـی تـوان گفت بـا تغییر سـطح زندگـی کارگران،ضمن
ایجـاد رضایتمنـدی در بخـش بزرگـی از جامعـه ،مـی تـوان قدرت
خریـد موثـر ایـن افـراد را افزایـش داد و چرخ بسـیاری از بنگاه های
اقتصـادی داخـل را بـه چرخـش درآورد .البتـه همه این ها بسـتگی
بـه همت دولت در سـال آینـده دارد.

جدول شماره 2
خوشه

خط فقر خانوار چهار نفره

خوشه اول :استان های مرکزی ،آذربایجان غربی،کردستان ،بوشهر ،هرمزگان ،گیالن ،اصفهان ،همدان ،زنجان ،قزوین ،مازندران،گلستان ،لرستان،
سمنان ،خراسان شمالی ،سیستان و بلوچستان و شهرستان تبریز ،شهرستان اصفهان ،شهرستان اهواز

یک میلیون و  489هزار تومان

خوشه دوم :استان های اردبیل ،خوزستان ،خراسان رضوی ،فارس ،خراسان جنوبی ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد

یک میلیون و  331هزار تومان

خوشه سوم :استان های کرمانشاه ،البرز ،قم ،تهران ،شهرستان مشهد ،شهرستان کرمانشاه ،شهرستان کرج ،شهرستان شیراز

یک میلیون و  810هزار تومان

خوشه چهارم :شهرستان تهران

دو میلیون و  728هزار تومان

