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فصل پایانی س�ال همواره ب�ا رایزنیها درباره تعیین دس�تمزد همراه
اس�ت .اما امسال با توجه به تورم بیسابقه در کشور و همچنین افزایش
مخ�ارج معیش�تی ب�ه دلیل کاه�ش ارزش پ�ول ملی و مس�ائلی مانند
همهگی�ری وی�روس کرونا رنگ و ب�وی جدیتری به خود گرفته اس�ت.
مقامات کارگری و فعاالن حوزه کار با اش�اره به افزایش هزینههای سبد
معیش�ت خانوارهای کارگری و رس�یدن آن به مرز  ۱۱میلیون تومان در
ماه ،بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران
تاکی�د دارن�د .با در نظر گرفتن هزینههای معیش�تی ،ش�اید این تقاضا
چن�دان هم دور از انصاف نباش�د .ب�ا این همه با توجه به ن�رخ تورم آیا
میتوان امید داش�ت این افزایش حقوقها ش�کاف بی�ن تورم در تامین
معیش�ت را پ�ر کند؟ و دوم اینک�ه کارفرمایان واحده�ای صنفی تا چه
حد توان و تمایل به افزایش دس�تمزد کارگران دارند؟ اما جدا از این دو
موضوع آیا راهکار مطلوبی برای ساماندهی وضعیت دستمزدها در کشور
وجود دارد؟
مش�کالت و راهکارهای تعیین دس�تمزد را با اهالی
اصناف و کارشناس�ان اقتصاد مطرح کرده که در ادامه شرح دیدگاههای
آنها را میخوانید:

عکس:

حقوق کارگران و تعیین حداقل دستمزد
این قش��ر ،جزو مسائل اساس��ی حوزه کار
است.
طی چند س��ال اخی��ر نیز ای��ن موضوع
همواره در میان سیاس��تگذاران حوزههای
کار و نهادهای کارگری مطرح بودهاس��ت؛
البت��ه ای��ن چال��ش محدود به چند س��ال
اخیر نیس��ت و وضعی��ت کار ،حقوق کارگر
و رواب��ط متقابل کارگر و کارفرما س��الها
محل اختالف کارشناس��ان مختلف بوده و
هست.
حقیقت این است که با جهشهای مکرر
نرخ ارز در چند س��ال گذشته ،کشور عمال
ب��ا عدم تعادلی در این ح��وزه مواجه و این
موضوع باعث شد نیروی کار ارزانقیمت در
ایران به یکی از مشخصههای بازار کار ایران
بدل شود.
در این فرآیند میزان دس��تمزد به نسبت
کش��ورهای دیگر کاهش یافت به طوریکه
درحالحاضر در جایگاه چند کشور اول دنیا
در نرخ پایین دستمزد قرار گرفتهایم.
میزان دس��تمزد در کشور حدود  ۱۰۰تا
 ۱۵۰دالر است که در کمتر کشوری حقوق
کارگران تا این حد است.
اگرچ��ه ریش��ه این کاهش دس��تمزد را
باید در سیاس��تهای کالن نهادهایی مثل
بان��ک مرکزی جس��توجو ک��رد ،در عین
ح��ال میت��وان از ویژگی این نی��روی کار
بس��یار ارزانقیمت در مواردی مانند تولید
مشترک با سرمایهگذاری خارجی به عنوان
یک مزیت استفاده کرد.
البت��ه تعیین حداقل دس��تمزد کارگران،
موضوع��ی متفاوت از نی��روی کار ارزان در
منطقه است.
به نظر میرس��د امروزتامین معیش��ت
طبق��ه کارگر ک��ه جزو دغدغهه��ای اصلی
اقتص��ادی کش��ور نیز به ش��مار م��یرود،
موضوعات��ی مانند تعیین حداقل دس��تمزد
را مط��رح میکند و در این ب��اره نهادهایی
مانند سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه
هس��تند که با تکمیل بانک اطالعاتی خود
و شناسایی و س��اماندهی کارگران ،بهویژه
کارگران فصلی میتوانند گام موثری در این
مسیر بردارند.
کارگ��ران کارگاهی باوجود برخورداری از
بیمه و حق اوالد و حق مسکن گرچه بهطور
حداقلی اما طبق قانون شرایط مطلوبتری
نسبت به کارگران فصلی و کشاورزی دارند؛
بنابرای��ن با تکیه بر ای��ن اطالعات میتوان
بس��تههای معیش��تی ب��رای آنه��ا در نظر
گرفت.
در زمینه تعیین حداقل دستمزد کارگران
در کش��ور همچنان اختالفنظر وجود دارد
و از دو دی��دگاه میت��وان ای��ن موضوع را
مورد نقد و بررس��ی قرار داد زیرا یک گروه
که اغل��ب حامی حقوق کارگران هس��تند
معتقدند الزم اس��ت حداقل دستمزد برای
کارگران تعیین ش��ود و میزان آن نیز باید
متناس��ب با ش��رایط اقتصادی و معیشتی
باش��د .اما در مقابل ،گروهی دیگر معتقدند
اگر قرار باش��د حقوق کارگر به این ش��کل
تعیین شود ،کارفرما مجبور به تعدیل نیرو
خواهد بود .این موضوع خود باعث افزایش
بیکاری و پیامدهای آن در کشور میشود.
البت��ه در کنار این دو دیدگاه ،عدهای نیز
معتقدند دس��تمزد میتواند تابع قانون کار
نباش��د و به صورت توافق��ی بین کارفرما و
کارگر تعیین ش��ود که ب��ا این روش میزان
بیکاری را نیز کاهش خواهد داد .از نظر این
گروه ،نفس مشغول به کار شدن ارزشمندتر
از میزان دستمزد کارگر است و این موضوع
را ب��ا در نظر گرفتن تفاوت دس��تمزدها در
نقاط مختلف کشور مطرح میکنند.
ب��ا توجه به ش��رایط موجود ش��اید بهتر
باشد نهادهایی مانند وزارت رفاه در مسائل
معیش��تی به ص��ورت ترکیب��ی عمل کند.
ام��ا درباره میزان دس��تمزد روش توافقی و
حداقلهای وزارت کار تعیینکننده باش��د؛
البته باید به این موضوع نیز اش��اره کرد که
قانون کار در مس��ائل کارگری و کارفرمایی
نیز نیاز به بازنگریهایی دارد.
در نهایت اگر قرار اس��ت کاری در حوزه
حقوق کارگری انجام ش��ود بهتر اس��ت در
گام نخست نیازس��نجی منطقی و مطلوبی
از حداقله��ای معیش��تی طبق��ه کارگر و
واقعیتهای بازار صورت گیرد.

پیمان صفردوست

بوکاری که نمیتوانند حتی حضور حداقلی خود در
نباید از صاحبان کس�� 
بازار اصناف را حفظ کنند و مجبور به تعطیل کردن واحد میش��وند ،انتظار
داشته باشیم برای حفظ نیروهای کار اقدام موثری انجام دهند

هیچکس راضی نیست

به دلیل در نظر
نگرفتن نکات
اساسی ،دست
آخر نه کارفرما
از پرداخت
دستمزد راضی
است ،نه کارگر
رضایت دارد

خس��رو ابراهیمینی��ا ،نایبرئی��س ات��اق اصناف
ته��ران در گفتوگ��و با
درباره نح��وه تعیین
دس��تمزد کارگ��ران اصناف عنوان ک��رد :با توجه به
شرایط موجود در فضای کسبوکار در کشور تعیین
دستمزد به شکلی که امروز به اجرا درمیآید ،مانند
نوش��تن یک نسخه واحد برای تمام بیماریهاست و
طبیعی است نمیتوان انتظار داشت راهکاری تا این
حد کلی بتواند گرهی از مشکالت کارگر و کارفرما باز
کند.
ابراهیمینیا با گالیه از حداقل دستمزد تعیینشده
ب��رای کارگران گفت :وقتی ک��ف نرخ تبدیل به یک
عدد واحد میش��ود ،کارفرما موظف اس��ت براساس
قان��ون این مبلغ را بپ��ردازد اما میبینی��م به دلیل
بیتوجهی به نکات اساسی ،دست آخر نه کارفرما از
پرداخت این دس��تمزد راضی است ،نه کارگر ،نه کار
به آن ش��کل که مورد انتظار است پیش میرود و نه
بازده مناسبی بهدست میآید.
وی در توضی��ح ای��ن مطل��ب خاطرنش��ان کرد:
وقتی برای کارگر ب��دون در نظر گرفتن بازده کاری
دستمزد تعریف میش��ود ،او میتواند بدون برآورده
ک��ردن انتظارات کاری و بدون ت�لاش برای روزآمد
کردن دانش و تخصص خود همچنان حقوق دریافت
کن��د .در نهایت نیز حتی در صورت اخراج به دنبال
مطالبات خود از طریق بیمه بیکاری میرود.
نایبرئیس اتاق اصناف ته��ران تاکید کرد :انتظار
اهال��ی اصن��اف از تصمیمگیران در ای��ن زمینه این
است که تعیین دس��تمزدها را به جای صنفمحور،
تخصصمحور کنند تا تخصص کاری در اولویت قرار
گیرد .در این صورت اگر کارفرما و کارگر برای انجام
امور از نظر کیفی به توافق برسند ،کارفرما با رضایت

کامل دس��تمزد کارگر را افزایش میدهد و در عین
حال کارگر نیز با توجه به تخصصی که دارد صاحب
موقعیت شغلی میشود.
ابراهیمینی��ا درباره دیگر مزای��ای این نوع تعیین
دستمزد،یادآور شد :در این صورت ،کارگران تالش
بیشتری برای کسب دانش تخصصی خواهند داشت
و ش��اهد روزآمد شدن صنوف در حوزههای مختلف
خواهیم بود.
وی همچنی��ن درب��اره مزای��ای کالن ن��گاه
تخصصمح��ور در پرداخ��ت دس��تمزد تاکید کرد:
افزای��ش دان��ش تخصص��ی در حوزهه��ای مختلف
باع��ث به��رهوری در کار و صرفهجوی��ی در مناب��ع
میشود.
به این ترتیب اقتصاد کش��ور از دیدگاه کالن نیز
از این نگاه کسب منفعت خواهد کرد و این میتواند
بهعنوان ثروت ملی مطرح شود.
نایبرئی��س ات��اق اصناف ته��ران در ای��ن زمینه
تصریح کرد :گشایش در کس��بوکارها زمانی ایجاد
خواهد ش��د که معیار اس��تخدام کارگر ،تخصص و
دریچه علمی گستردهتر وی باشد.
خوش��بختانه افزای��ش دان��ش حرف��های در این
زمین��ه از راههای مختلف مث��ل وزارت کار ،اصناف
و  ۱۳۵اتحادی��ه صنف��ی در ته��ران امکانپذی��ر
اس��ت و باید به این موضوع دقت بیش��تری داش��ته
باشیم.
وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد :از آن س��و نیز تعیین
دس��تمزد براس��اس کار تعری��ف ش��ده در صنوف،
کارگ��ران ای��ن واحدها را نیز ناراض��ی نگه میدارد؛
چ��ون روزنهه��ای ارتقای ش��غلی برای آنه��ا را نیز
مس��دود میکن��د و هم��واره دس��تمزدآنه��ا چند

پل��ه پایینتر از ت��ورم در حرکت خواه��د بود و این
مش��کل هر سال در بخشهای مختلف تکرار خواهد
شد.
ابراهیمینی��ا درب��اره معایب افزایش دس��تمزد به
ش��کل صنفمحور نیز یادآور شد :این افزایش چند
درصدی حقوق و دس��تمزد اگرچه برای کارفرمایان
دش��وار اس��ت اما گرهی از مش��کالت کارگران نیز
بازنمیکند .کارگری که حتی با این افزایش دستمزد
قادر به تامین معیش��ت و اقتصاد اولیه زندگی خود
نیست ،چه انگیزهای برای ادامه کار در واحد صنفی
دارد؟ بنابرای��ن در م��دت کوتاه��ی به ش��کل قابل
مالحظهای به میزان تخلفات و بزه افزوده میشود.
وقتی اجاره خانه دوبرابر میشود و دستمزد  ۲۰درصد
افزای��ش مییابد ،آیا میتوان انتظار رضایت از کارگر
داشت؟
وی تاکی��د کرد :از طرف دیگر باید به این موضوع
توج��ه داش��ته باش��یم ک��ه کارفرما نی��ز در همین
جامعه در حال ارتزاق اس��ت و او نیز به ش��کلهای
مختلف زیر فش��ار اس��ت؛ بنابراین چون چرخ تولید
او بهخوبی نمیچرخد و س��وددهی دلخواه را ندارد،
نمیتواند دس��تمزد دلخ��واه کارگر خ��ود را تامین
کند.
در واقع اگر قرار اس��ت به رفاه اجتماعی در حوزه
معیش��ت برس��یم ،باید این کار را به شکل ریشهای
انجام و تولید کش��ور را رونق دهیم وگرنه با اینگونه
آرامبخشه��ای موضع��ی و کماث��ر کاری از پی��ش
نخواهد رفت و ما هر س��ال در همین ایام باید غصه
دستمزد کارگران را داشته باشیم.
در حقیق��ت معیش��ت و دس��تمزد در کش��ور ما
زنجیرهای اس��ت که حلقهه��ای آن در ارتباط با هم

هس��تند و برای حرکت دادن
ه��ر یک از آنه��ا باید به باقی
حلقهها نیز توجه کرد.
گف��ت:
ابراهیمینی��ا
هماکنون ه��م کارفرماها در
بس��یاری از واحده��ای تولیدی ب��رای اینکه بتوانند
کارگران و اس��تادکاران را در واحد صنفی خود نگه
دارند ،مبالغی بیشتر از حدود تعیین شده دولت را به
آنها میپردازند اما این نحوه روشن نگه داشتن چراغ
واحدهای صنفی نیز نمیتوان��د برای مدت طوالنی
ادامه پی��دا کند زیرا همانطور که گفته ش��د توان
اقتصادی صاحبان کسبوکار نیز محدود است.
نایبرئی��س اتاق اصناف ته��ران تصریح کرد :کار
کارفرما و تولیدکننده تولید اس��ت و نباید دغدغهای
جز این داشته باشد.
تامین حداقلهای دس��تمزد و معیش��ت کارگران
برعهده دولت و برنامهریزیهای مناس��ب و متناسب
دولتمردان اس��ت تا با راهکارهای مناسب بسترهای
فراهم کردن حداقلهای زندگی را برای مردم آماده
کنند.
ابراهیمینیا در پایان گفت :اگر دولت وظایف خود
را نس��بت به تراز دریافتی حداقل��ی یک نیروی کار
انجام دهد تا حداقلهای زندگی را داش��ته و امکان
ارتقای آن را نیز داشته باشد ،کارفرما و تولیدکننده
نیز میتواند وظایف تعریف ش��ده خود را بهدرستی
انجام دهد و در نتیجه ثروت ملی افزوده میشود.
ام��ا در غی��ر ای��ن ص��ورت هم��واره همین آش
و همی��ن کاس��ه خواه��د بود ک��ه کارگ��ر ،کارفرما
و دول��ت هم��ه از ش��رایط ناراض��ی خواهن��د
بود.

صنوف با افزایش دستمزد تاب نمیآورند
وحی��د مهرپوی��ان طاران��ی ،رئی��س ات��اق اصناف
اسالمش��هر و عضو اتاق اصناف ایران درباره ش��رایط
دس��تمزدها در آینده اقتصادی کش��ور در گفتوگو با
عن��وان کرد :حقیقت این اس��ت که ما در اتاق
اصناف به ش��کل ذات��ی نماینده صن��ف و کارفرمایان
هس��تیم و باید از حقوق آنها دفاع کنیم و با ش��رایط
فعلی در اقتصاد کش��ور باید گفت افزایش دس��تمزد
کارگران درحالحاضر برای کارفرمایان بس��یار دشوار
شده اس��ت زیرا در طول دو سال گذش��ته هیچگونه
گشایش و افزایشی در میزان تولید و فروش واحدهای
مختلف ایجاد نشده است.
وی با اش��اره به عواملی مانند تورم و شیوع ویروس
کرونا در کش��ور تاکید کرد :در سالهای اخیر عوامل
مختلف و متعدد دس��ت ب ه دس��ت هم داد تا با وجود
تورم بس��یار زیاد در اقتصاد کش��ور ،واحدهای صنفی
رشدی نداشته باش��ند؛ بنابراین طبیعی است در این
ش��رایط بس��یاری از صاحبان واحدهای تولیدی توان
پرداخت همین دس��تمزدها را نیز به کارگران نداشته
باش��ند .از این رو ،پیشبینی میشود در صورت ادامه
یافت��ن این ش��رایط اقتص��ادی ما در آین��ده نزدیک
ش��اهد تعدیل میزان قابل توجهی از نیروهای کار در

واحدهای صنفی باشیم.
وی در عی��ن ح��ال با تاکی��د بر دس��تمزد ناکافی
کارگ��ران گفت :از س��وی دیگر باید ای��ن واقعیت را
نی��ز پذیرفت ک��ه حقوق کارگ��ران دیگ��ر جوابگوی
نیازهای اولیه معیش��تی آنها نیست و باید بررسیهای
کارشناسانه درباره این موضوع انجام شود.
رئی��س ات��اق اصن��اف اسالمش��هر تصری��ح ک��رد:
کارشناس��ان و دس��تاندرکاران بای��د در تعام��ل ب��ا
یکدیگ��ر نقط��ه تعادلی را در رابطه کارگ��ر و کارفرما
بیابن��د و براس��اس آن ط��وری دس��تمزدها را تعیین
کنن��د که در نهایت به ض��رر هیچیک از این دو گروه
نباشد.
مهرپویان طارانی در ادامه گفت :ش��رایط اقتصادی
صنوف در همه حوزهها امروز بسیار نگرانکننده است.
تولید با موانع بس��یاری مواجه اس��ت ،فروش کاهش
یافته ،صادرات به حداقل رسیده و امکان گشایشهای
ارزی نیز برای آنها بس��یار محدود شده است و در این
شرایط رونق و گشایشی در بازار کار آنها وجود ندارد.
حال تصور کنید با وجود همه این مشکالت ،با بحران
افزایش دستمزدها و حواشی بیمهها در مواردی مثل
حق مسکن و حق اوالد هم روبهرو شوند.

این عض��و اتاق اصناف ایران تاکی��د کرد :ما همین
ام��روز نیز با آم��ار فزاینده تعدیل نی��رو در واحدهای
صنف��ی مواج��ه هس��تیم و کار خاص��ی نی��ز در این
م��وارد نمیتوانی��م انج��ام دهیم و بیش��ک ب��ا این
ش��رایط اقتص��ادی این آم��ار روند افزایش��ی خواهد
داشت.
وی با اش��اره به آمار واحدهای صنفی تعطیل شده
در چند ماه اخیر تصریح کرد :ما در گذش��ته در ماه با
تعطیلی حدود  ۵تا  ۶واحد صنفی در شهرستان خود
مواجه بودیم اما این آمار درحالحاضر به  ۱۰۰تا ۱۵۰
واحد در ماه رسیده است.
به این ترتیب نمیتوانیم از صاحبان کس��بوکاری
ک��ه نمیتوانند حتی حض��ور حداقلی خ��ود در بازار
اصناف را حفظ کنند و مجبور به تعطیل کردن واحد
میش��وند ،انتظار داشته باشیم که بتوانند برای حفظ
نیروهای کار خود اقدام موثری را انجام دهند.
ضم��ن اینکه ب��ا توجه به آم��ار ،بهط��ور میانگین
ح��دود  ۳تا  ۴نفر نیروی انس��انی در هر واحد صنفی
مش��غول ب��ه کار هس��تند که ب��ا تعطیل ش��دن این
واحدها ،به جمعیت بیکار و جویای کار کش��ور افزوده
میشوند.

رئی��س ات��اق اصن��اف
اسالمشهر در این زمینه اضافه
کرد :بدون شک حداقل حقوق
کارگران در کشور ،امروز دیگر
کف��اف فراهم ک��ردن حداقل
معیش��ت را نمیدهد ام��ا و افزایش میزان دس��تمزد
این قش��ر به میزان قابل قبول حتما باید در دس��تور
کار دول��ت و نهاده��ای ذیربط قرار گی��رد اما نباید از
مشکالت دیگر در این حوزه نیز غافل باشیم.
بس��یاری از واحده��ای صنف��ی ام��روز نمیتوانند
افزایش دس��تمزد کارگران و نیروهای متخصص خود
را تاب بیاورند و محکوم به تعطیلی هستند.
مهرپوی��ان طاران��ی در پایان گفت :آنچ��ه بهعنوان
افزایش دس��تمزد کارگران شاغل در واحدهای صنفی
که حق آنها نیز هس��ت انتظار داریم ،نمیتواند بدون
حمای��ت دول��ت و نهادهای باالدس��ت حاصل ش��ود؛
بنابراین برای رس��یدن به شرایط مطلوب باید در ابتدا
به رونق اقتص��اد بنگاههای اقتصادی و حمایت از آنها
پرداخت زیرا در غیر این صورت افزایش حتی حداقلی
دس��تمزدها میتواند به توقف کامل فعالیت واحدهای
صنفی بینجامد.

سخن پایانی
با توجه به آنچه گفته ش��د ،مش��خص است که دس��تاندرکاران حوزه
اصناف نیز بهخوبی از مشکالت دستمزد کارگران مطلع هستند و افزایش
متناس��ب این دس��تمزدها را حق آنها میدانند .اما در عین حال بر این
نکته نیز تاکید دارند که فشار اقتصادی روی بنگاههای کوچک و متوسط

به حدی اس��ت که یک نوس��ان کوچک میتواند ب��ه تعطیلی کامل این
واحده��ا بینجامد .اهمیت این موضوع زمانی مش��خص میش��ود که در
نظر داش��ته باش��یم نمایندگان بخش خصوصی در این حوزه دو سال با
همهگیری ویروس کرونا و بدون حمایتهای دولتی ،برای بقا دس��ت و پا

زدهاند و درحالحاضر بنیه کافی برای ادامه این مسیر را ندارند.
بنابراین شایس��ته اس��ت دولت در این بخش تدبیر مناسبی بیندیشد
تا بیرون آمدن از چاله دس��تمزدهای پایین ،ب��ه افتادن در چاه تعطیلی
صنوف و افزایش بیکاری نینجامد.

