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دهد شا خوتر یسفره کارگران خال  
 

  ١٣٨٧ م دی دوبيستشنبه يک                                                                                           محمد نوروزی
                                                          

!مت؟يش قيا معلول افزايرم ش ساالنه مزد، علت تويافزا  

  استی قانون کار موقت٤١توقف ماده :  طرح تحولیسخنگو

تر خواهد شد یسفره کارگران خال: یندگان کارگرينما  
بخش دولتی موضوع ش دستمزد کارکنان در، الزام افزاي)ها ارانههدفمند کردن ي(طرح تحول اقتصادی١٤براساس ماده 

  قانون کار از٤١ وماده خدمات کشوریقانون  ١٢۵ و ٦٤مواد  و١٣٨٨برنامه چهارم توسعه ازسال  قانون ١۵٠ماده 

 اجرايی های نامه زمان ابالغ، لغو و آئينر با آن ازتمامی قوانين مغاين طرح موقوف االجرا خواهد شد وزمان اجرای اي

 اقتصادی و دارايی، وزارت رفاه و تامين اجتماعی و معاونت برنامه وماه به پيشنهاد وزارت امور ٢ از پسآن حداکثر

. ريزی و نظارت راهبردی به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد    

يکی از نکاتی که در رابطه با طرح تحول اقتصادی بايد مورد , "ايلنا"به گزارش 

يرد تفاوت بين دستمزدها و دريافتی شاغالن با سطوح همتراز آنها در توجه قرار گ

قوق کارکنان دولت و بخش درحالی که متوسط ح. کشورهايی با اقتصاد آزاد است

 اين گونه کشورازتر  ايران بسيار پايينهای غيردولتی در  شاغالن شرکتعظيمی از

.رسد   دالر می١۵٠٠از هاست، اين مبلغ درکشورهايی با اقتصاد آزاد به بيش   

با توجه به رفاه نسبی مردم اين کشورها، بايد انتظار داشت که جهت برخورداری از يک سطح رفاه معقول، دستمزد و 

در اين صورت تفاوت دستمزدها چگونه بايد جبران شود و آيا ممکن است . حقوق به سطح کشورهای فوق الذکر برسد

ا ، يارانه نقدی به مردم پرداخت شود؟ ناگفته پيداست چنين چيزی ممکن نيست زيربه اندازه حذف اين فاصله دستمزدها

 پس تکليف چيست .عاقبت خوشی داردونه آخرهای شاغالن نه ممکن است ودستمزديک افزايش حداقل پنج برابری در

ای انديشيده شده است يا خير؟  آيا برای اين مساله چاره ؟  

ريزی کند که     دستمزد شاغالن تنها چاره کار است؛ يعنی دولت بايد به نحوی برنامهدر واقع تامين و افزايش حقوق و

ها باشد؛   سب با افزايش هزينهافزايش درآمدهای مردم، متنافکرها در  های انرژی و حذف يارانه  متناسب با افزايش قيمت

.يابد  ه نسبی کاهش میغير اين صورت زندگی روزمره بسياری از مردم دچار مشکل شده و سطح رفادر  

 حذف افزايش مزد موقتی است

   طرح تحول میاره حذف حداقل دستمزد کارگران دردرب ، سخنگوی طرح تحول اقتصادی "ايلنا"به گزارش خبرنگار

و به منظور تجديدنظر در ميزان  ها به طور موقت   حذف حداقل دستمزد کارگران در اليحه هدفمند کردن يارانه: گويد

.بينی شده است  آن پيش  
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قانون کار اشاره  ٤١ماده ) توقف مشروط(اليحه به موقوف االجرا بودن ١٤ماده در  : کند  مدرضا فرزين تصريح میمح

.شده است  

 سال ميزانموظف است هر قانون کار، شورای عالی کار٤١ده بينی توقف اين است که طبق ما  دليل پيش : افزايدوی مي

 معيار تعيين کند که معيار مورد ٢و صنايع مختلف را براساس  برای تمام نقاط مختلف کشور حداقل دستمزد کارگران

.شود  توجه تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی اعالم می  

اصالح افزايش قيمت وشی ازها آثار نا  هدفمند کردن يارانه بينی شده که با  توزيع پيشنظام بازدر  : کند  ين تصريح میفرز

 مرحلهدر اين قانون ) توقف مشروط( بودن موقوف االجرامجوز اليحه،داخت نقدی جبران شود بنابراين دربا پر هاقيمت

.اول از مجلس خواسته شده است  

 به پيشنهاد  ماه٢نامه اجرايی آن بايد حداکثر طی   با توقف اين حکم قانونی، آيين: سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت

يب نظارت راهبردی به تصوريزی و  اجتماعی و معاونت برنامهاقتصادی و دارايی، وزارت رفاه و تامين وزارت امور

.هيات وزيران برسد  

 های انرژی به معنای تجديد  زمان اصالح قيمت حاملف االجرا بودن حداقل دستمزدها درموقو: نشان کردفرزين خاطر

.های اجرايی جديد است  نامه  چارچوب آئينستمزد درميزان حداقل ددرنظر  

 کارگران مخالف حذف افزايش مزد هستند

، با بيان اينکه افزايش حداقل مزد در سال "ايلنا"وگو با   گفتشورای عالی درالحميد محمدی نماينده کارگران دراما عبد

شود    قانون کار انجام می٤١ که بر اساس ماده افزايش مزد موضوعی قانونی است: آينده نيز وجود خواهد داشت، گفت

.بنابراين حذف آن غيرقانونی بوده و ما به عنوان نمايندگان کارگران مخالف اين کار هستيم  

  :نشان کردخاطر ای نه چنان دور،  آينده دردرباره افزايش دستمزدهابه برگزاری جلسات شورای عالی کاروی با اشاره 

اقدامی  افزايش مزد کارگران ندارد و ی به کند ارتباط پرداخت  مردم  به عموم  دولت قصد دارد  که نقدی های   يارانه

.عمومی است  

 هر چند  :کنند، تصريح کرد  ماه زندگی می هزار تومان در٣٠٠حدود با حقوقی درکارگران کشورا بيان اينکه بيشتراو ب

طع شود آن موقع شرايط باشد همين افزايش هم ققراررد اما اگرزندگی کارگران ندابه سزايی درزايش دستمزدها تاثيراف

. مورد نظر دولتمردان هم نيست تر خواهد شد که اين موضوع قطعًا  وضعيت فعلی هم وخيمکارگران از  

بينی کند  دولت تمهيداتی پيش  

اينکه خط ، با تاکيد بر"ايلنا "وگو با  در گفتديره کانون عالی کارفرمايان کشورعاملی، عضو هيات معين حال عزيزدر

   هايی که هر ساله در دستمزد کارگران اعمال می  افزايش: تومان است، خاطر نشان کرد هزار۵٠٠حدود فقر چيزی در

به دليل  برد که اين موضوع  خريد آنان را باال نمی قوق قدرت کند، زيرا اين افزايش ح   آنان دوا نمی دردی را از شود

.ستافزايش تورم ا  

ها و حذف   بينی کند که تورم کاهش يابد آن موقع است که پرداخت نقدی يارانه  دولت تمهيداتی پيشاگر: عاملی ادامه داد

رسد، اما اگر طرح تحول با شتاب اجرا شود و اثرات احتمالی اجرايی آن به صورت   افزايش مزد به نتيجه مطلوب می

. را بوجود آوردتواند مشکالتی  کامل لحاظ نشود می  
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تواند حذف افزايش مزد را لغو کند  مجلس می  

به لحاظ قانونی : عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر نيز درباره حذف افزايش مزد در طرح تحول اقتصادی گفت

.ها را متوقف کند   طرح هدفمند کردن يارانه١٤مجلس اين اختيار را دارد که ماده  

هد شد که در اثر اين موضوع عملی شود مثل کاری خوا اگر :گويد   قانون کار می٤١اده محجوب درباره تبعات توقف م

.خطرناک خواهد بودده اتفاق افتاد و عواقب آن بسيارارزش افزواجرای ماليات بر  

: رد خاطر نشان ک شود،  وی با بيان اينکه اگر حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعيين نشود محيط کار ملتهب می

. قانون کار اوضاع کار را در کشور به هم خواهد ريخت٤١توقف ماده   

معتقدم که توقف افزايش مزد امری است برای جلوگيری از افزايش قيمت، که اين بدترين اهرم : محجوب تصريح کرد

.خواهند به کار ببرند  ممکن است که می  

ای که خود همواره در معرض تورم هستند بازی کرد،    عدهشود با سرنوشت يک  دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه نمی

.تعيين حداقل مزد علت تورم نيست بلکه خود معلول افزايش قيمت است: گفت    

مزد کارگران شاغل  افزايش   ها،   اساس طرح هدفمند کردن يارانهبر چنانچه  مجلس   کميسيون اجتماعی به گفته عضو

. بازنشستگان تامين اجتماعی نيز متوقف خواهد شد نگيرد، افزايش ساالنه مستمری انجام  

ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چندانی ندارد  پرداخت نقدی يارانه  

ها   کردن يارانه  معتقدم که هدفمند   :گويد    نايب رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور هم می،اوليا علی بيگی

افزايش مزدی صورت ها به صورت نقدی پرداخت شود و  هباشد يارانقراراگراست اما برای کمک به اقشار آسيب پذير

.و خواهيم شد با مشکالت زيادی روبر نگيرد مطمئنًا  

ها   هدفمند کردن يارانه طرح در توجه به اينکه  با  :افزود  عی سازمان تامين اجتما نظارت بر هيات نماينده کارگران در

های نقدی که به خانوارها صورت   اين پرداخت محاسبه خواهد شد بنابر  يارانه خانوارها بدون انرژی مصرفی   قيمت

ها در   يارانه نقدی   پرداخت  پس.  مصرفی خانوارها خواهد شد انرژیهای    صرف پرداخت هزينه خواهد گرفت تمامًا

.ردتوان به استناد آن افزايش مزد را متوقف ک  بهبود سفره خانوارها تاثير چندانی ندارد و نمی  

ها نقدی پرداخت شود تورم   اگر يارانه: که افزايش نقدينگی به افزايش تورم دامن خواهد زد، گفت  بيگی با بيان اين  علی

.بيشتر از وضعيت فعلی خواهد شد  

 يارانه نقدی در بلندمدت باعث ورشکستگی صنايع خواهد شد

که مخالف   با بيان اين" ايلنا"گو با خبرنگار  و  در گفتهای خانه کارگر  ون امور شهرستان معا،با اين وجود حسن صادقی

يج فارس به اساس نرخ خل انرژی را بر های   گويند حامل    می: هاست، گفت  مواد اليحه هدفمند کردن يارانهاز بسياری 

 کشور ما  هزار دالر اما در٧اين کشورها ادالنه نيست زيرا درآمد سرانه درکه اين ع  صورتیفروش خواهند رساند در

. دالر است٨٠٠ هزار و ٢حدود   

پرداخت شود بعد قيمت  واقعی  ابتدا بايد مزد : کشور، تصريح کرد کار کانون عالی شوراهای اسالمی  ق رئيس اسب

تفاوت هستيم و در آن صورت بايد   سوخت را آزاد کرد زيرا اگر اين کار انجام نشود، معنايش اين است که به تورم بی

.اجتماعی اين موضوع بودمنتظر پيامدهای   
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تواند کارگران و   ها می  که اجرای غلط هدفمند کردن يارانه  نماينده اسبق کارگران در شورای عالی کار با هشدار به اين

ها را فراهم نکنيم دچار   های اجرای طرح هدفمند کردن يارانه  اگر زيرساخت: بگيران را بدبين کند، تصريح کرد  حقوق

.خواهيم شدمشکالت زيادی   

ها و آزادسازی قيمت سوخت، برای   رسد هدف از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه  به نظر می: صادقی تصريح کرد

هدفمند کردن  طرح  آمد حاصل از  در که   اين تی به جای کاهش وابستگی اعتبارات دولت به نفت است؛ يعنی به عبار

.هزينه خواهد کردها را به فقرا بدهند در بدنه سنگين دولت    يارانه  

صندوقی که بيشتر : ها، گفت  بينی تشکيل صندوق عمومی غيردولتی برای طرح هدفمند کردن يارانه  او با اشاره به پيش

.کند  يشتر میهای سياسی را از اين صندوق ب  برداری  اعضای آن دولتی هستند ابهامات بهره  

آثار   از يکی: نشان کرد خاطر سوال برد،صنايع را زير و ها   بنگاهپذيری    که نبايد اصل رقابت   اين صادقی با تاکيد بر

 بلندشود که اين موضوع درميکننده به کارگر  پرداخت  کارفرما طرح تحول اقتصادی اين است که دولت به جایاجرای

.مدت باعث ورشکستگی صنايع خواهد شد  

شدن اقتصاد تر  کارگران را باعث دولتیلت به يم دوکشور پرداخت مستقق کانون عالی شوراهای اسالمی کاررئيس اسب

ا مشخص ه  اين موضوع، منابع پرداخت نقدی يارانهگذشته از: ی ارزيابی و تصريح کرد قانون اساس٤٤مخالف اصل و

.نيست  

 ناشی با اين حال تورم توهمی: کرد و گفتدرصد ذکر ۵٠زها را بيش ا  ارانهطرح هدفمند کردن يصادقی تورم ناشی از

.از آن پيش از تورم واقعی خواهد بود  

های نقدی   پرداخت: شود، گفتها تعريف مي  درآمد نهايی بنگاهبا که هزينه نهايی نيروی کار  ن ايناين فعال کارگری با بيا

.شود و عالوه بر آن باعث به وجود آمدن صنايع رانتی خواهد شد  باعث برداشته شدن چتر حمايتی کارفرمايان می  

 قانون کار ٤١با متوقف شدن ماده : نتايج حذف افزايش مزد دانست و اظهار داشتهای کارگری را از  و افزايش چالشا

خاصيت وجودی خود را از و نهادهايی مانند شورای عالی کارشود   هايی از فصل ششم قانون کار حذف می  عمال بخش

.وع خواهند شدکننده اصلی اين موض  دهند و کارگران زيان  دست می  

 

 گزارش از محمد نوروزی

  راني کار ایخبرگزار
٢١/١٠/١٣٨٧  


