ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺣﻘـﻮق و دﺳـﺘﻤﺰد ﺳـﺎل ۹۷
ﮐﺎرﮔﺮان از ﻓﺮدا ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دﺳﺘﻤﺰد  ۱۳۹۷ﻓﺮدا
)ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۸ﻣﻬﺮ( در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﻤﺰد« در ﻣﺤﻞ وزارت ﺗﻌﺎون،
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﻠﺴﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺳﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ »دﺳﺘﻤﺰد«» ،رواﺑﻂ ﮐﺎر« و
»ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر« ذﯾﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد  ۹۷ﺑﺤﺚ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﺧﺼﻮص
ﮐﻠﯿﺎت روﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻠﺴﺎت دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺎر ﻣﻄﺮح و ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد  ۹۷در روزﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﻨﻔﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزﯾﺮ ﮐﺎر ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ آن در ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی »درﺻﺪ ﺗﻮرﻣﯽ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی«
و »در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎر »ﺗﻮرم« ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺮﻧﮓ
ﺑﻮد ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده  ۳.۵ﻧﻔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﺮدﻧﺪ و در روز ﻧﻬﻢ اﺳﻨﻔﺪ  ۹۵ﺑﻌﺪ از  ۸ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در

وزارت ﮐﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
آﻣﺎری ،اﯾﻦ ﻧﺮخ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۸۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد  ۹۶در ﺟﻠﺴﻪ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۴.۵درﺻﺪی از  ۸۱۲ﻫﺰار و ۱۶۶
ﺗﻮﻣﺎن)ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد  (۹۵ﺑﻪ  ۹۲۹ﻫﺰار و  ۹۳۱ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﯿﺶ از
 ۸۱۲ﻫﺰار و  ۱۶۶ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۲درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق  ۹۵اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎر
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎر از
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ذﯾﻞ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ،اﺻﻼح ،ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه
رواﺑﻂ ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎر اﺳﺖ.
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