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دولت در جریان مزد کارگران 
از خودش مایه بگذارد
علی اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار

درباره پیش بینی روند تعیین دستمزد سال 
۹۸ کارگران در شــورای عالی کار باید گفت که 
امسال در زمینه تعیین دستمزد کارگران شرایط 
خاصی داریــم. از یک طرف حفــظ بنگاه های 
اقتصادی، جلوگیری از ریزش نیروهای انسانی 
و مانــدگاری در چرخه اقتصاد مهم اســت و از 
طرف دیگر قدرت خرید خانوارهای کارگری و 
گروه های کم درآمد به شدت پایین آمده و قدرت 

معیشت به شدت افت کرده است.
آنچه که در سال های گذشــته برای تعیین 
حداقل مزد یا افزایش سایر سطوح مزدی اتفاق 
می افتــاد، ســاده ترین و کم هزینه ترین روش 
بوده که نرخ تورم را براســاس شــاخص های 
دیگر از بانک مرکزی و مرکز آمــار گرفته ایم و 
مبنای محاسبه دســتمزد کارگران قرار دادیم 
و متأســفانه وزارت کار در شــرایط متفــاوت 
اقتصادی، تصمیمات متناســب بــا وضعیت 
اقتصــادی نگرفته و ایــن روند تاکنــون ادامه 

داشته است.
امسال اما شــرایط فرق می کند به گونه ای 
که به دلیــل وضع بنگاه ها و حفــظ و صیانت از 
نیروهای کار نمی توانیم یک باره دســتمزدها 
را جهش بدهیم چون دســتمزد را کارفرمایان 
می پردازند نه دولت و از طرفی اگر دســتمزد را 
افزایش ندهیم قدرت خریدی هم که به شدت 
تنزل یافته نخواهد بود تا خانواده ها را تأمین کند. 
شرایط زندگی طوری است که نه کارگر قدرت 
خرید دارد و با حقوق حداقلــی می تواند چرخ 
زندگی را بچرخاند و نه کارفرمایان و بنگاه های 
اقتصادی توان آن را دارند که دستمزد بیشتری 

پرداخت کنند.
در چنین شرایطی ســوال پیش می آید که 
چگونه می توان از معیشت کارگران و بنگاه های 
تولیدی توامان حمایت کرد؟ کوتاه ترین جواب 
این است که دولت از خودش مایه بگذارد چون 
دو شــریک دیگر اجتماعی به سختی خودشان 
را سرپا نگه داشته اند. اما دولت چطور باید وارد 
عمل شود؟ می تواند وعده ای که بابت اختصاص 
یارانه حامل های انرژی به تولیدکنندگان داده 
بود عملی کند. در بحث قوانین و مقررات بانکی، 
تسهیالت ارزان قیمت به کارفرمایان بدهد و این 
تسهیالت را با نرخ ۱۰ یا ۱۵درصد پرداخت کند 
یا در بحث مالیات به جای مالیات ۲۵درصدی، 
مالیات کمتر با درصــد کمتر بگیرد و به نوعی از 
کارفرمایان حمایت کند تا آنها هم بتوانند روی 

نرخ افزایش مزد کارگران جبران کنند.
همچنین شــورای عالی کار بایــد با دولت 
هماهنگ کرده و اعالم کند که ۲۰درصد پیش 
بینی شــده برای کارکنان دولت پاســخگوی 
معیشت کارگران در سال آینده نخواهد بود و با 
همراهی دولت، ۵ تا ۱۰درصد به آن اضافه کنند 
به نحوی که بخشــی از بار افزایــش را به دوش 
کارفرما بگذاریم و پنج تا ۱۰درصــد دیگر را با 
معافیت مالیاتی و اعمــال تخفیف در عوارض و 
بیمه و هزینه های تأمین مواد اولیه کارفرمایان 

جبران کند.
اگر شــرکای اجتماعی و در رأس آنها دولت 
ســهم خود را نپردازند و از خــود مایه نگذارند، 
تعیین دســتمزد ســال ۹۸ فرایند حرفه ای و 
مالیمی را طی نخواهد کرد. نمی توانیم یک جانبه 
مزد را افزایش بدهیم و از کارفرمایان بخواهیم 
آن را اجرا کنند و وزارت کار فقط بخشنامه اش 
را صادر کند. بایــد قالب هــای حمایتی نظیر 
یارانه تولید، مســاعدت های مالیاتی و بیمه ای 
و مشــوق های صادراتی را برای کارفرمایان هم 
ببینیم تا بتوانند روی افزایش دستمزد کارگران 
جبران کنند و در ســال آینده ریزش نیروهای 
انسانی و رکود بنگاه های تولیدی را شاهد نباشیم. 
همچنین زمزمه های حذف برخی نمایندگان 
کارگری از شورای عالی کار، اقدامی نسنجیده 
برای وزارت کار دانست. اگر قرار بود نمایندگان 
کارگری برخی تشکل ها دیگر حضور نیابند باید 
از ابتدا این امر اتفاق می افتاد ولی وقتی وزارت کار 
با دعوت نمایندگان همه تشــکل های کارگری 
بلوغ و پختگی خود را نشان می دهد اکنون حذف 
یک باره نمایندگان، زیبنده وزارت کار نیســت. 
طبق قانون منعی ندارد که نمایندگان کارگری 
دیگر تشــکل ها در جلسات دســتمزد شورای 
عالی کار حضور یابند و وزارت کار می تواند آنها 
را دعوت و نظراتشان را اخذ کند. برابر قانون کار 
تشکل غالب به عنوان تشکل کارگری رسمی در 
شورای عالی کار حضور می یابد و تشکل غالب، 
تشکلی است که عالوه بر تعداد بتواند جمعیت 
گســترده ای را از کارگاه ها گرفته تــا بنگاه ها و 

صنوف پوشش دهد.

یادداشت

نسرین هزاره مقدم

آمار و اطالعات منتشره به شدت افکار 
عمومی را سردرگم می کند. هیچ مرجع 
مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای 
احصای آمارهای اقتصادی و اطالعات 
مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و 
اعداد و ارقامی کــه نهادهای متفاوت و 
بعضاً برخی از مسئوالن اعالم می کنند، 
دچار تفاوت و حتی تناقض آشکار است.

اگر مالک تعیین دستمزد را براساس 
آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، 
نرخ تورم رســمی و محاســبات سبد 
معیشت حداقلی بدانیم و در کنار اینها 
بخواهیم همان طور که اولیا علی بیگی، 
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور می  گوید معیاری به نام 
خط فقر واقعی را در تعیین دستمزد در 
نظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقیق و 
قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم 
و دوم خط فقر واقعی. مشکل اینجاست 
که در مورد هیچ یــک از این دو پارامتر 
اقتصادی دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ 
میلیون خانوار کارگری کشور، آمار قابل 

استنادی در دست نیست.
بهتر است به چند نمونه از اطالعات 
معیشتی اعالم شده نگاهی بیندازیم. 
در همیــن روزهای گذشــته، روح اهلل 
بابایی صالح، نماینــده بوئین زهرا در 
مجلس با بیان اینکــه قبال مالک خط 
فقر دریافت حقوق زیــر ۳ میلیون بود 
اما این وضعیت با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: 
خط فقر هم اکنون به حقوق های زیر ۶ 

میلیون تومان رسیده است.
این نماینده مجلــس، خط فقر را ۶ 
میلیون تومان اعالم کرده است، در حالی 

که گزارش اخیر مرکــز پژوهش های 
مجلس، اطالعات متفاوتی در این زمینه 
دارد. این گزارش اعالم کرده، متوسط 
انواع هزینه های خوراکی و غیرخوراکی 
برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی 
بیش از سیصد و شــصت و دو میلیون 
)۳۶۲( ریال در سال یعنی ماهیانه حدود 

۳۰ میلیون ریال است.
براســاس این گزارش، خط فقر در 
یک خانواده چهار نفره در شــهر تهران 
در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون 
ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال 

برآورد شده است.
تفاوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی 
که مرکز پژوهش های مجلس می گوید 
با ۶ میلیون تومانی کــه یک نماینده 
مجلس عنوان می کند، بسیار زیاد است. 
در واقع نرخ ادعایی نماینده مجلس برای 
خط فقر، دو برابر رقمی ســت که مرکز 

پژوهش های مجلس عنوان می کند.
ابهام در میزان خط فقر واقعی

فرامــرز توفیقی، رئیــس کمیته 
دســتمزد کانــون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشور در رابطه با خط فقر 
و سردرگمی آشکار در تعیین میزان آن 
می گوید: به رغم تکلیف صریح و مکرر 
در برنامه های پنج ساله )چهارم، پنجم 
و ششم( که تعیین خط فقر، مسئولیِت 
مستقیِم دولت هاست، ما تاکنون از هیچ 
دولتی به صورت رسمی نشنیده ایم که 

خط فقر را اعالم کند.
توفیقی درباره دلیــل این غفلت از 
تکالیف می گوید: ترس از تبعات شفافیت 
آماری. تا این لحظــه، خط فقر را اعالم 
نکرده اند چون اعالم خط فقر می تواند 
تاثیر مستقیم روی تصمیم گیری های 
بسیاری در حوزه های کالن اقتصادی 

داشته باشــد. اگر خط فقر را به صورت 
رسمی اعالم کنند، براساس آنچه قانون 
اساســی الزام کرده در فــاز بعدی باید 
برای فقرزدایی بکوشند. باید خط فقر 
را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد 

کارگران دخیل کنند و....
او ادامه می دهد: در حالی که متولیان 
قانونی از ارائه اطالعات خط فقر طفره 
می روند، مراجع غیررســمی آمارهای 
مختلف و بعضاً متناقض ارائه می دهند. 
ما آن قدر خالء و فقدان اطالعاتی داریم 
که هنوز اطالعات هرم غذایی مناسب 
برای خانوارهای ایرانی تعیین نشــده 
است! ابتدایی ترین چیز برای تعیین خط 
فقر، همین اطالعات هرم غذایی ست 
که نداریم! باید گفــت این تکلیف هم 
مثل هزاران تکلیف بدون پایش دیگر، 

سال هاست که بر زمین مانده است.
او به محاسبات خط فقر یا همان سبد 
معیشت که گروه کارگری شورای عالی 
کار در دست محاسبه دارد، می پردازد و 
می گوید: حاضریم با مرکز پژوهش های 
مجلس در مورد خط فقــر ۲ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومانی مباحثه کنیم، چون 
ما وقتی حداقل ها را در نظر می گیریم، 
در کم برخوردارترین استان ها به عدد 
۳.۵ میلیون تومان می رســیم. در واقع 
هیچ کجای کشــور، خط فقر کمتر از 
۳.۵ میلیــون تومان نیســت. تازه این 
عدد، بسیار حداقلی محاسبه شده است. 
نمی دانیم مرکز پژوهش های مجلس، 
رقم ۲.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ 

بیایند در این باره شفاف سازی کنند.
اما سردرگمی آماری فقط محدود 
به اعالم خط فقر نیســت. در اطالعات 
مهم تر و پرکاربردتری مثل نرخ تورم نیز 
این سردرگمی به وفور یافت می شود، 

سردرگمی و تشتتی که با بایکوت آماری 
بانک مرکزی به نقطه ای رسید که به آن 
غیرقابل احصا شــدن اطالعات آماری 

می  گویند.
هفدهم بهمــن ماه، کمیســیون 
تخصصی شورای عالی آمار به اتفاق آرا، 
برای بانک مرکزی در ارائه آمارهای رشد 
و تورم، ممنوعیت ایجاد کرد. ریاست این 
کمیسیون برعهده یکی از معاونان مرکز 
آمار است. بنا بر آنچه رسانه ای شده است، 
اختالف رقم تورم بین دو نهاد رســمی 
کشور، منتج به رأی حذف بانک مرکزی 
شده است. با این حال و بنا به گفته فرامرز 
توفیقی، برای احصای ارقام واقعی تورم 
که در محاسبات دستمزد و سبد معیشت 
بســیار به کار می آید، آمارهای بانک 
مرکزی همواره بسیار قابل استنادتر از 

آمارهای مرکز ملی آمار بوده است.
تعیین به  روز و هفتگــی آمارهای 
مربوط به تورم توســط بانک مرکزی، 
مزیتی در ارائه اطالعات اقتصادی بود 
که مرکز ملی آمار با توجه به اینکه آمارها 

را ماهانه و نه هفتگی و با یک هفته تاخیر 
اعالم می کند، فاقد آن است.

اما قانون در این مورد چه می گوید و 
آیا بایکوت بانک مرکزی، مبنای قانونی 
صحیح داشته اســت؟ ماده ۱۰ احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور می گوید: 
به منظور یکپارچه  سازی، ساماندهی و 

رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:
الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی 
تهیه، اعالم و انتشــار آمارهای رسمی 

کشور است.
ب. مرکز آمــار ایران بــا همکاری 
دستگاه های اجرایی نســبت به تهیه 
برنامه ملــی آماری کشــور مبتنی بر 
فناوری های نوین با رعایت استانداردها 
و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، 
استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار 
و تغذیه مستمر پایگاه اطالعات آماری 

کشور اقدام کند.
پ. دستگاه های اجرایی مانند بانک 
مرکــزی مکلف اند در حــدود وظایف 
قانونی خود و در چارچــوب ضوابط و 
استانداردهای شورای عالی آمار ایران، 
آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود 
را تولید و اعالم کنند. در این صورت، آمار 

منتشره، آمار تخصصی رسمی است.
مطابق بند »پ« مســئوالن بانک 
مرکزی معتقدند که قانــون، صراحتاً 
بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار 
این آمارها کرده و به همین دلیل گفته 
شده »اوالً کمیسیون تخصصی شورای 
عالی آمار نمی تواند خالف قانون مذکور 
مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات 
کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس 
در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی، 
دلیل اصلــی وجود بند »پ« اساســاً 
موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد 
اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح 
مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. 
ثالثاً تفســیر قوانین در حیطه وظایف 
مجلس محترم شورای اسالمی است، نه 
کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار«.

در مقابل، کمیســیون تخصصی 
شورای عالی مرکز آمار اعالم کرده که 
حساب های ملی و تورم جزو آمارهای 
تخصصی بانــک مرکزی محســوب 
نمی شــود و موازی کاری از مصادیق 

عقب ماندگی اطالعاتی است.
تورم نقطه به نقطه دی ماه؛

 ۴۰ یا ۵۰ درصد؟
با ایــن حســاب دشــواری های 
بســیاری ســر راه مذاکــرات مزدی 
۹۸ وجود دارد. مرکز ملــی آمار، تورم 
دی ماه را با ســال پایــه ۱۳۹۵ حدود 
۲۰.۶درصد اعالم کرده اســت. بر پایه 
این گزارش، نرخ تــورم در دهک های 
مختلف هزینــه ای در بازه ۱۹.۶درصد 
برای دهک اول تــا ۲۲.۳درصد برای 
دهک دهــم نوســان دارد. محدوده 
تغییرات تــورم دوازده ماهــه در گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیــن ۲۵.۶درصــد برای 
دهک اول تــا ۲۸.۳درصد برای دهک 
دهم اســت. همچنین در گروه عمده 

»کاال های غیرخوراکــی و خدمات« 
تورم بین ۱۴.۹درصد برای دهک اول تا 
۲۰.۹درصد برای دهک دهم است. این 
مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را 
برای کل کشور حدود ۴۰درصد اعالم 

کرده است.
آیا این اعداد و ارقام، با واقعیت های 
ملموس زندگی روزمره ما تطابق دارد؟ 
آیا می توان به این اعداد به عنوان منابع 
قابل اطمینان، در مذاکرات مزدی بسنده 
کرد؟ درحالی به زعــم مرکز ملی آمار، 
نرخ تورم نقطه به نقطــه برای دی ماه، 
۴۹درصد اســت که احسان سلطانی، 
پژوهشگر اقتصادی عقیده دارد: براساس 
متدولوژی بانک مرکزی و سایر برآوردها 
و داده ها، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه 

۴۵درصد برآورد می شود.
او ادامه می دهــد: نرخ تورم نقطه به 
نقطه واقعی دی ماه )بدون اســتفاده 
از متدولــوژی بانک مرکــزی( حدود 

۵۰درصد است.
سلطانی تاکید می کند: نرخ های تورم 
اعالمی مراکز رسمی، برآورد به شدت 
محافظه کارانه و براســاس یک زندگی 
حداقلی )بخور و نمیر( است. اگر کسی 
بخواهد خانــه اش را تعمیر کند، خانه 
بخرد یا بسازد، وسیله کار یا زندگی بخرد، 
خودرو مناسب تهیه کند، کسب و کاری 
راه بیاندازد، ســرمایه گذاری صنعتی 
کند، ازدواج کند یا اینکه در حد کیفیت 
استاندارد متوسط کشــورهای دیگر 
بخواهد زندگی کند، در مجموع با نرخ 

تورم حدود ۱۰۰درصد روبرو می شود.
این پژوهشــگر اقتصــادی معتقد 
است در هر صورت حتی با حفظ شرایط 
فعلی، تورم تجمعی چهار ساله فعالیت 
 دولــت دوازدهم بــاالی ۲۰۰درصد 

خواهد بود.
در مجموع، آنچه سردرگمی و تشتت 
آماری خوانده می شــود، هر ســال به 
مذاکرات مزدی که نزدیک می شــویم 
خودش را بیشتر نشان می دهد اما یک 
سوال ذهن را به خود مشغول می دارد. 
نکند بایکوت آمــاری بانک مرکزی به 
دلیل کاهش شــدید ارزش پول ملی 
و تورم بی ســابقه ای اســت که امسال 
تجربه کرده ایم؟ نکند خواسته اند با این 
بایکوت، سندسازی برای پایین کشیدن 
نرخ تورم را تسهیل کنند و نسبت به هر 
سال، رنج معاش را درگیر ابهاِم آماری 

بیشتر کنند؟

متولیان قانونی از ارائه آمار شفاف طفره می روند

خط فقر و نرخ تورم نامعلوم؛ مبنای تعیین مزد

خبر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه اکثر 
افرادی که در شــورای عالی کار حضور دارند، دولتی هستند 
و نمایندگان کارگر در اقلیت هســتند. حقیقت آن است که 
حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل ها را هم نمی کند.

سلمان خدادادی در برنامه »بدون خط خوردگی« با حضور 
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران در 
شورای عالی کار که از شبکه رادیو گفت وگو پخش شد، با بیان 
اینکه یکی از چالش هایی که سال گذشته مجلس و تشکل های 
کارگری داشتند، الیحه اصالح قانون کار بود، گفت: مجلس 
مصمم بود تغییراتی در شــورای عالی کار بــه نفع کارگران 
ایجاد کند. شــورای عالی کار متشــکیل از افرادی است که 
تصمیم گیرنده هستند و حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط 
این شورا تعیین می شود اما متاســفانه این اتفاق نیفتاد زیرا 

دولت الیحه خود را پس گرفت و مجال اصالح این بند که یکی 
از ضرورت های اصالح قوانین کار است، میسر نشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی 
کار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت 
هستند. حقیقت آن است که حقوق کارگران در حال حاضر 
کفاف حداقل ها را هم نمی کند امــا با توجه به اقلیت بودن در 
شورای عالی کار، نمی توانند تصمیم بگیرند و قدم اساسی را 

در این زمینه بردارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از قانون کار، 
اظهار داشت: این قانون ۲۶ سال پیش تصویب شده و نیاز به 
اصالح دارد و اصالح آن، قطعا به سود کارگران خواهد بود اما 

تعصب تشکل های کارگری مانع این اصالح شده است.
در ادامه، فرامرز توفیقی با بیان اینکه ضرورت اصالح قانون 

کار را درک نمی کند، اظهار داشــت: قانون کار از ســالی که 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص 
مانده است. مواد ۷ و ۴۱ قانون کار که قلب قانون کار محسوب 
می شــوند تا به امروز رنگ عینیت بخشــیدن به خودش را 

نگرفته است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است در شورای عالی کار تغییراتی 
اتفاق بیافتد، بهتر است نمایندگان، پایش و اجرایی شدن اصل 
۴۴ قانون اساسی را دقت کنند و دولت از کارفرمای مطلق به 
یک دولت نظاره گر تبدیل شــود. دولتمردان به علت ماهیت 
کارفرمایی دولتی، خودشان به عنوان کارفرما در میز مذاکره 
می نشینند زیرا دولت ها اصل ۴۴ را اجرایی نکرده اند و اگر قوه 
مقننه بر اجرایی شــدن این اصل اصرار داشت، دولت امروز، 

دولت کارفرمایی نبود.

رئیس کمیته حقوق و دســتمزد کارگران شورای عالی 
حقوق کار با بیان اینکه در کشورهای مترقی و پیشرو، تعیین 
دستمزد، دو ضلع دارد، ادامه داد: این دو ضلع شامل کارفرما و 
کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره گر و تسهیل گر را دارد. 
در چنین حالتی، می توانستیم در یک رقابت دوطرفه به هدفی 
که داشتیم، برسیم و یقینا حقوق کارگر، بیش از آن چیزی بود 

که امروز شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل ها را هم نمی دهد

توفیقی: در حالی که متولیان 
قانونی از ارائه اطالعات 
خط فقر طفره می روند، 

مراجع غیررسمی آمارهای 
مختلف و بعضاً متناقض ارائه 

می دهند. ما آن قدر خالء و 
فقدان اطالعاتی داریم که 
هنوز اطالعات هرم غذایی 

مناسب برای خانوارهای 
ایرانی تعیین نشده است

روح اهلل بابایی صالح، 
نماینده بوئین زهرا در 

مجلس با بیان اینکه قبال 
مالک خط فقر دریافت 

حقوق زیر ۳ میلیون بود 
اما این وضعیت با توجه به 

شرایط فعلی اقتصادی 
کشور تغییر کرده است، 

گفت: خط فقر هم اکنون به 
حقوق های زیر ۶ میلیون 

تومان رسیده است

آنچه سردرگمی و تشتت آماری خوانده می شود، هر سال وقتی که به مذاکرات مزدی نزدیک می شویم، خود را بیشتر 
نشان می دهد اما یک سوال ذهن را به خود مشغول می دارد. نکند بایکوت آماری بانک مرکزی به دلیل کاهش شدید 

ارزش پول ملی و تورم بی سابقه ای است که امسال تجربه کرده ایم؟
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