کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین کرد:

 3میلیون و  760هزار تومان حداقل هزینه خانوار
کارگری در ماه

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران مشمول
قانون کار آغاز میشود .طی سه سال گذشته پیش از ورود به مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار،
میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در »کمیته دستمزد« این شورا مورد بررسی قرار میگرفت تا حداقل
هزینه معیشت خانوار کارگری به عنوان مقدمهای برای مذاکرات دستمزد مشخص شود .اما در سال جاری
هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی  3میلیون و  ۷۶۰هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک
خانواده  ۳نفره کارگری حداقلی بگیر ،یک میلیون و  ۵۳۰هزار تومان است.
کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سال  ۹۵حداقل هزینه معیشت را دو میلیون و  ۴۸۹هزار تومان و برای
سال  ۹۶این هزینه را دو میلیون و  ۶۷۰هزار تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در سال  ۹۶نسبت به
سال  ۹۵هزینه ماهیانه زندگی  ۱۸۱هزار تومان افزایش یافت؛ به عبارتی قدرت خرید خانوار در سال ۹۶
نسبت به سال  ۹۵به میزان  ۱۸۱هزار تومان کاهش یافت.
در سال جاری اما هزینه معیشت خانوار که دی ماه مبنای استخراج این محاسبات بود ،به میزان قابل
توجهی نسبت به سال گذشته افزایش یافت .با محاسبات صورت گرفته در کمیته دستمزد شورای عالی کار،
حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال  ۹۷با احتساب نرخ تورم  ۲۰.۶درصدی دیماه و میانگین هر خانواده
 ۳.۳نفر ،معادل سه میلیون و  ۷۵۹هزار تومان استخراج شد که این میزان افزایش هزینه نشان میدهد قدرت
خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال  ۹۶یک میلیون و  ۸۹هزار تومان کاهش یافته است.
از مجموع سه میلیون و  ۷۵۹هزار تومانی هزینه معیشت در سال جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی
در مورد آن متفق القول هستند ۹۹۲ ،هزار و  ۴۵۰تومان سهم هزینههای اقلام خوراکی و ۲میلیون و ۷۶۷

هزار تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب  ۲۶.۴درصد سهم اقلام خوراکی و  ۷۳.۶درصد سهم
اقلام غیرخوراکی است.
جزئیات هزینههای اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که سیزده قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد
خوراکیها را شامل میشوند ،نشان میدهد که نان ،برنج ،ماکارونی ،حبوبات ،سیب زمینی ،سبزیجات،
میوهها ،گوشت قرمز ،گوشت سفید ،تخم مرغ ،لبنیات ،روغنهای نباتی و قندوشکر مبنای تخمین هزینههای
خوراکی خانوار بوده است.
در حالی سبد هزینه خانوار کارگری سه میلیون و  ۷۵۹هزار تومان تعیین شده است که حداقل دستمزد امسال
یک میلیون و  ۱۱۱هزار و  ۲۰۰تومان است و حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند )خانوار  ۳نفره(
با احتساب حق مسکن ،بن کارگری و حق اولاد یک میلیون و  ۵۳۴هزار و  ۵۰۰تومان است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد ،فاصله دستمزد دریافتی یک کارگر متأهل حداقلی بگیر حدود  ۲میلیون و
 ۲۲۰هزار تومان با هزینه ماهیانه او فاصله دارد .یعنی دخل و خرج یک کارگر حداقلی بگیر ۲.۲ ،میلیون
تومان کسری دارد.
براین اساس ،پیشنهاد نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار این است که حداقل دستمزد
برای سال  ،۹۸بصورت نقدی و همراه با توزیع ماهانه کالاهای اساسی به گونهای باشد که کارگران
بتوانند حداقل هزینههای معیشت خود را پوشش دهند .این پیشنهاد مورد موافقت نمایندگان کارفرمایی
در کمیته دستمزد هم قرار گرفته است.
نخستین جلسه مذاکرات دستمزد  ۹۸پنجم اسفند ماه در شورای عالی کار به عنوان تنها مرجع تصمیم
گیرنده برای دستمزد کارگران برگزار شد و دومین جلسه این شورا قرار است روز سه شنبه هفته جاری با
حضور وزیر کار تشکیل شود تا پس از مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پیش از پایان سال،
میزان افزایش دستمزد برای سال آینده تعیین شود.
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