ﺷﺮط ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی دﺳﺘﻤﺰد در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در راﺳﺘﺎی ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﺻﻼح
ﻧﺸﺪه ،ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺷﺄن و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ ﺣﺬف ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻓﺎرغ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﯿﺖ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ در
اﯾﺮان اﺳﺖ و اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورود ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮات
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺬف ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻨﺎدﺷﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮﺧﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﺗﻦ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻇﺎﻫﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﺎده  ۴۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ آن را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﮐﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ
از ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﮐﺸﻮر را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮد،
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺰد ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﺳﺘﻤﺰد وﺟﻮد دارد وﻟﯽ روش ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺤﺚ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد در ﻣﺎده  ۴۱اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﮐﺎر ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎف در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد را
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻫﻢ اﺻﻼح
ﻧﺸﺪه روﺷﯽ ﻏﯿﺮ از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﮔﺮان
اﺟﺮا ﮐﺮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ از اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ
وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوﻟﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ
ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺰد ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺘﮑﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را از
دﯾﮕﺮ ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰد ﺗﻮاﻓﻘﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز در ﺣﻮزه
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم را اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻤﺰد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺰد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را
ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ ﺗﻮرم اﻋﻼﻣﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

