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سودنجومیمافیایگوشت

قیمت تمامشده گوشت قرمز ۳۴هزار و مرغ ۵هزار تومان از قیمت بازار کمتر است ،مصرف ساالنه گوشت قرمز در کشور یک میلیون و صد هزار تن است

و بیشترین هزینههای تولید گوشت مرغ ،مربوط

به خوراک و دان مرغ است .براساس آمار ارائهشده
از سوی اتحادیه تولیدکنندگان مر غ گوشتی،

زهرا فریدزادگان

هر کیلوگرم جیره متعادل معموال شامل ذرت،

روزنامه نگار

کنجاله سویا ،کنسانتره ،روغن ،کربنات کلسیم،

کوکسیدیواستاتها ،آنزیمها و پروبیوتیک است که

براساس آمار ارائهشده از سویاتحادیه دامداران

پیشدان ،میاندان و پسدان را تشکیل میدهد .در

ایران ،ساالنه  ۸۵۰هزار تن گوشت قرمز در کشور

یک جیره متعادل ،معموال بهطور میانگین سههزار و

تولید میشود که از این حجم  ۵۰۰هزار تن گوشت

 724تومان خوراک برای هر کیلوگرم مرغ با وزن 2/5

گوسفند و  ۳۰۰هزار تن نیز گوشت گاو ،گاومیش

و گوساله است .براساس همین آمار ،تقاضا برای

کیلوگرم نیاز است؛ اما پیش از آن یک مرغدار برای

برآورد شده است در نتیجه  300هزار تن کمبود

برای بیمه و حملونقل هر قطعه به ترتیب  310و 20

خرید هر قطعه جوجه باید حدود هزار و  800تومان و

گوشت قرمز در کشور یکمیلیون و  ۱۰۰هزار تن

تومان پرداخت کند .عالوهبر این ،بهازای هر کیلوگرم

عرضه در کشور وجود دارد که معموال دولت باید این

گوشتمرغ 300تومان صرف هزینههایبهداشتی،

میزان کمبود را یا از طریق واردات یا از طریق افزایش

 300تومان هزینه مصرف انرژی 450 ،تومان برای

تولید گوشت تامین کند؛ چراکه تمایل مردم برای

سایرهزینههاهمچونهزینهآبشربطیور،نظافت،

مصرف گوشت گرم از نوع گوسفند و جایگزیننشدن

بستر ،آمادهسازی ،استهالک ،تعمیرات و نگهداری،

گوشت سفید با گوشت قرمز،موجب کمبود گوشت

هزینه ایاب و ذهاب ،پرسنل ،هزینه کارمزد سرمایه

قرمز در بازار شده است.

در گردش (سود بانکی) و ...میشود ،حال اگر

نکته قابلتوجه اینکه در حال حاضر تقاضای

وزن نهایی یک مرغ  2/5کیلوگرم در نظر گرفته

فراوانی برای مصرف گوشت گوسفند ایرانی در

کشورهای عربی بهویژه عراق وجود دارد که همین

امر زمینه افزایش میزان قاچاق گوسفند زنده یا

گوشت گوسفند را افزایش داده است .براساس آمار

به دست آمده ،در حال حاضر بهطور تقریبی ساالنه

بیش از یکمیلیون رأس دام زنده بهصورت قاچاق
از کشور خارج میشود .آنچه ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز از میزان قاچاق گوسفند زنده اعالم کرده

است نشان میدهد در  9ماهه سال  166 ،96هزار
و  394هزار رأس دام زنده توسط این ستاد کشف و
ضبط شده ،این در حالی است که در  9ماهه سال

 97این میزان قاچاق با رشد  457درصدی ،به 926
هزار و  477رأس دام رسیده است.

طی فرآیندی بار دیگر از طریق واردات به کشور وارد

اگر ماهانه ،حداکثر هزینه یعنی 200هزار تومان

اگر مبنای فروش هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده

در فرآیند کشتار در کشتارگاهها ،هزینههای پنهان

اضافهشدن یک واحد وزن)  1/98لحاظ شود،

فروش میرسد .این امر نشان میدهد دستهای

 800هزار تومان هزینه شده است .بهعبارت دیگر،

رقم را در دو ضرب کنیم ،در نتیجه قیمت هر کیلوگرم

و ...که معموال روی کاغذ نوشته نمیشود ولی در

مرغداران  6هزار و  600تا هفتهزار تومان است.

شده و در بازار داخلی با چند برابر افزایش قیمت به
پشتپرده ،پدیده قاچاق دام زنده را بهصورت کامال
آگاهانه هدایت میکنند.

مراحل قیمتگذاری گوشت گوسفند

براساس بررسیهای انجامشده ،برهای که در یک

خرج دارد .حال اگر این رقم بر وزن گوسفند (40
کیلو) تقسیم شود ،نشان میدهد که هر کیلوگرم
گوشت گوسفند زنده برای دامدار حدود  20هزار

به گفته فعاالن صنعت دامداری ،مجموع هزینههای

نخست آنکه چرا سرنوشت دامهای قاچاقی که از

ماهانه  150تا  200هزار تومان برآورد میشود .حال

الزم برای فرآیند تبدیل بره به گوسفند قابل کشتار،

گوشت گوسفند  50هزار تومان در کشتارگاهها
تمام میشود .در این میان هزینههای مترتب بر

یک کیلوگرم گوشت گوسفند در کشتارگاهها حدود
 500تا هزار تومان (هزینه حمل و کشتار) است.

تومان هزینه دربر داشته است ،لذا دامدار باید با
را به قیمت  25هزار تومان به کشتارگاه بفروشد،

قرمز با قیمت  51هزار تومان بهازای هر کیلوگرم

بر این اساس با صرف هزینههای مشخصی ازجمله

پس از سه تا چهارماه به وزن  40کیلوگرم میرسد.

 25هزار تومان در نظر گرفته شود ،بنابراین باید این

بهعبارت دیگر ،هزار تومان به قیمت تما مشده

این در حالی است که به گفته مدیرعامل یکی از

کشتار (گوسفند) باید به وزن  40کیلوگرم برسد.

موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت گوشت قرمز

سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشف شده

هر بره برای تبدیل شدن به گوسفند  800هزار تومان

دامداری به دنیا میآید برای رسیدن به مرحله

روند رو به رشد قاچاق دام زنده به کشورهای همجوار

میشود ،چند سوال مهم را در ذهن ایجاد میکند؛

در نظر گرفته شود ،برای یک گوسفند  40کیلویی،

احتساب سود خود ،هر کیلوگرم گوشت گوسفند

خوراک دام ،آب ،برق ،گاز و هزینه کارگر ،یک بره

و پیامدهای این پدیده در بازار داخلی کشور که

کشتارگاههای تهران ،اکنون دامداران هر کیلوگرم

گوشت گوسفند زنده را  35تا  38هزار تومان به
کشتارگاه میفروشند.

به گفته مدیر یکی از کشتارگاههای تهران ،نیمی از

وزن یک گوسفند به گوشت تبدیل میشود ،حال

گوشت در کشتارگاهها افزوده میشود و گوشت

از کشتارگاه به مراکز توزیع حمل میشود .این در
حالی است که به گفته توزیعکنندگان گوشت قرمز،

هر کیلوگرم گوشت قرمز از در کشتارگاه با بیش از

هفتهزار تومان افزایش قیمت خریداری میشود.

محمود صفری ،مدیر یکی از کشتارگاههای تهران

در این زمینه میگوید« :برخی هزینههای صرفشده

است ،معلوم نیست؛ بهعبارت دیگر ،ستاد مبارزه با

نکرده که آیا این کشفیات را به بازار مصرف داخل
کشور بازگردانده یا تصمیمات دیگری برای دامهای
کشفشده اتخاذ کرده است؟

از سوی دیگر آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،آمار مربوط به کشفیات این ستاد

از تعداد دامهای قاچاقشده است ،در حالی که به
گفته مرزنشینان و کسانی که دام زنده را بهصورت

قاچاق از کشور خارج میکنند ،آمار واقعی قاچاق
دام زنده ،ارقام بیشتری از افزایش این پدیده را نشان
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میدهد .مضاف بر اینکه قاچاق دام زنده در شرایطی

خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند بهنحوی که برآوردها حکایت
از آن دارد که رنو  ۱۱۵هزار دستگاه و پژو  ۳۰تا  ۴۰هزار دستگاه خودرو

فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم ،دروغ گفتند و رفتند».

فرانسوی بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک
دو کشور بودند ،رها شدهاند ».بهنیا ادامه داد« :بسیاری از قطعهسازان

تجهیزات پژو و رنو
خاک میخورد
مرکز تحقیقات ایرانخودرو به قصد خودکفایی صددرصدی در حال
مذاکره قرار گرفتهاند ».وی ادامه داد« :بیشتر قطعات استراتژیک پژو

خبر خوش برای قطعهسازان /تعدیل  ۷۰درصدی قراردادها

تهیه گوشت مرغ به دو بخش هزینههای پرورش مرغ زنده و هزینههای کشتار

مرغ تقسیم میشود .قیمت جوجه در طول سال و بازههای

آلومینیوم در سال  ۶ ،۹۶هزار و  ۱۰۰تومان و امسال  ۲۳هزار تومان،

ورق فوالدی در سال  ۱۸۰۰ ،۹۶تومان و امسال  ۴۸۰۰تومان ،سرب
سال گذشته  ۷۵۰۰تومان و سال جاری  ۲۸هزار تومان بوده است

که این امر کاهش  ۶۰تا  ۷۰درصدی تیراژ تولید را بهصورت میانگین

رقم زده است ».سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای

خودرو کشور معتقد است« :عرضه خودرو به کف قیمت ،تقاضا را باال

صنعت به قطعهسازان پرداخت شود ،پس اگر مقامات دولتی و

خودروسازان تضامین کافی اخذ کردهاند ،اکنون وقت عملیاتیکردن
آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه
قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد ».وی افزود« :اکنون باید به

پژو و رنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین الزم

را نگرفتهاند ،باید جواب دهند ».بهنیا گفت« :اکنون زمان آن است که
از محل تضامین ،غرامت دریافت کنیم».

بهنیا در پاسخ به پرسش دیگری مبنیبر آخرین وضعیت حضور

این مقام مسئول در صنعت قطعهسازی افزود« :خودروهایی که تا
قبل از شهریور سال  ۹۷فروخته شدهاند باید با قیمت قرارداد تحویل
باید با  ۳۰درصد افزایش نرخ به مشتری ارائه شوند و این در شرایطی

الزم دریافت شده تا قطعهسازان با ارائه مدارک مثبته بتوانند تا ۷۰

جدید به دست مشتریان خواهد رسید ».بهنیا با بیان اینکه هنوز

وی افزود« :وضعیت آشفته فعلی در بازار خودرو بهدلیل این بود که

گفت« :بهدلیل شرایط خاص و تغییر و تحوالت مدیریتی در این

الزم و تصمیمگیری بهموقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت

برای قطعهسازان نشدهایم ،اما امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید

ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان
غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی ،خودروسازان ایرانی و وزارت

خودروسازان باید خودروها را با چه قیمتی عرضه کنند؟

قطعهسازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و گفت« :مجوز

قطعهسازان با افزایش قیمت مواد اولیه روبهرو شدند و البته تدابیر

خاک میخورد ».بهنیا ادامه داد« :مطابق هزینههای پرداختشده،

خودروی کف کارخانه که با قیمت  ۲۴میلیون تومان عرضه میشد با

است که تمام خودروهای فروختهشده از اول بهمن با قیمتهای

قدیمی بهواسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع

نگرفت ،چراکه در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای

افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب

قرار نگرفت و متاسفانه در ماههای بعد با افزایش لجامگسیخته
قیمت خودرو در بازار ،کار ادامه یافت».

با سایپا به توافقی برای تعدیل قرارداد قطعهسازان نرسیدهایم،
خودروساز هنوز موفق به جمعبندی افزایش قیمت در قراردادها
این موضوع به سرانجام برسد».

وی از تصویب پرداخت  ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیالت به دو
خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت« :این رقم چهارهزار میلیارد

تومان تسهیالت ریالی بهعالوه هفتهزار میلیارد تومان تسهیالت

بهنیا گفت« :بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت

ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص مییابد .بر این

که برآورد میشود دالالن هفتهزار میلیارد تومان از این عدم

خواهد کرد که با توافق صورتگرفته با مدیرعامل این شرکت ،قرار

کرد و متاسفانه سود این مخالفت به جیب دالالن رفت بهنحوی
تصمیمگیری صحیح و بهموقع ،سود برده باشند».

اساس ایرانخودرو دوهزار میلیارد تومان تسهیالت ریالی دریافت

است  ۸۵درصد این مبلغ به قطعهسازان پرداخت شود که البته این

وی ادامه داد« :اکنون خوشبختانه با نظر مساعد ایرانخودرو قرار بر

خودروساز قول پرداخت تا  ۹۰درصد را هم داده است ».وی اظهار

موضوع بهزودی اجرایی شود؛ این در شرایطی است که میانگین قیمت

است».

این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این

کیلوگرم مرغ زنده در مرغداریها با سود حداقل

 10درصد ،هفهتهزار و  500تا هفتهزار و
 750تومان باشد ،اما در حال حاضر گوشت مرغ در
بازار بهطور میانگین به قیمت  13تا  14هزار تومان

به فروش میرسد.

کشتارگاه ،این هزینهها متفاوت است؛ برای مثال میزان کشتار در یک کشتارگاه

قطعه در ساعت ،لذا هزینههای مترتب بر کشتار مرغ نیز متفاوت خواهد بود ،اما
باید به دست مصرفکننده برسد».

آمار و ارقام ذکرشده در این گزارش بهخوبی گویای این نکته است که افزایش

قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ نتیجه عدم نظارت دستگاههای مسئول بر این

جوجه  500تومان و زمان دیگری چهارهزار تومان بود ،اما

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور از

موافقت مدیرعامل ایرانخودرو برای تعدیل  ۷۰درصدی قراردادهای

است؛ همین امر موجب شده قیمت تمامشده هر

هزینه حاملهای انرژی و هزینه حملونقل نیز میشود که بسته به میزان کشتار

زمانی مختلف متفاوت است؛ برای مثال امسال زمانی قیمت

داده شوند و خودروهایی که از شهریور تا دیماه فروخته شدهاند

درصد افزایش نرخ قرارداد را داشته باشند».

ایران و وزارت صنعت داشتند ،مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات

قیمتگذاری گوشت قرمز متفاوت است .مهمترین

مرغ ،افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شده است ».به گفته وی ،هزینه

ایران سوال کردیم که آیا با توجه به بدعهدیهای قبلی خودروسازان

بهشدت روی اخذ تضامین اصرار داشت؛ اکنون این دو خودروساز

مراحل قیمتگذاری گوشت مرغ

موضوع قیمتگذاری گوشت مرغ در بازار اندکی با

نهادههای دامی و تعطیلی بسیاری از مرغداریهای کشور موجب کاهش عرضه

 ۳۰۱همچون  ABSو ایربگ قرار است در کشور تولید شود».

تضمینهای الزم گرفته شده است ».وی تصریح کرد« :انجمن آن روزها

میرسانند.

 83درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته

میداند و میگوید« :افت کشتار ،کاهش جوجهریزی بهواسطه افزایش قیمت

پاسخ به سوال «مهر» گفت« :بارها پیش از نهاییشدن قراردادهای

شده است؟ بسیار محکم پاسخ میدادند که آنها قصد ماندن دارند و

قرمز را با قیمت ۸۸الی ۹۰هزار تومان به فروش

«فرهیختگان» عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا را دلیل اصلی نوسان قیمت مرغ

پیگیری است و قطعهسازان ایرانی نیز در رابطه با تولید آن مورد

فرانسوی در دوران تحریم سالهای  ۹۰و  ،۹۱تضامین الزم از آنها اخذ

برخی فروشندگان با احتساب سود بیشتر ،گوشت

ریزمغذ یها بیش از  200درصد و کنجاله سویا

درنهایت گوشت مرغ در بازار با قیمتی معادل  11هزار و  500تا  12هزار تومان

 ۴۰میلیون تومان از سوی دالالن در بازار فروخته میشد».

پژو و رنو ،از خودروسازان و مقامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع

 100تومان پرداخت کند ،این در حالی است که

گوشتی کشور نشان مید هد ا مسال قیمت

محمد یوسفی ،رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتی در گفتوگو با

قطعهسازان در تولید پژو  ۳۰۱گفت« :خودروی پژوی  ۳۰۱به همت

به قوه قضائیه شکایت میبریم

باید بهازای هر شقه گوشت گوسفندی 56 ،هزار و

ماههای اخیر با افزایش زیادی مواجه بوده است؟

حدود دوهزار قطعه در ساعت است و در یک کشتارگاه دیگر حدود هشتهزار

میبرد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است بهنحوی که

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور در

 10درصد سود فروشنده ،عرضه شود .درواقع خریدار

آمار منتشرشده از سوی اتحادیه سراسری مرغداران

تحویل آن به مراکز توزیع ،گوشت باید با محاسبه

هزینههای دیگری شامل آمادهسازی ،بستهبندی ،انجماد،

بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود ،معموال و

با توجه به آمار و ارقام ذکرشده ،این سوال مطرح

پس از خروج گوشت گوسفند از کشتارگا هها و

وی میافزاید« :مرغ پس از تحویل به کشتارگاه متحمل

به گفته مرزنشینان ،دا مهایی که گفته میشود

میتوان گفت هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ برای

میشود که چرا قیمت گوشت مر غ بهویژه طی

مرغ در مرغداری حدود  7600تا هشتهزار تومان است.

در مسیر قاچاق دام زنده از مرزها وجود ندارد.

پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کردهاند ،تعداد باالیی

زمان خروج دام از کشتارگاه ،محاسبه میشود».

در حال حاضر بهطور میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت

صورت میگیرد که گفته میشود مانع جدیای

فرهاد بهنیا در نشست خبری با خبرنگاران گفت« :دو شرکت رنو و

است؛ هزینههایی مانند پوستکنی ،الشهکشی

چرا گوشت مرغ همچنان گران است؟

قاچاق کاال و ارز پس از کشف و ضبط دامها اعالم

پژو  ۳۰۱را با خودکفایی کامل تولید میکنیم

شود ،ضریب تبدیل (مقدار غذای مورد نیاز برای

داشت« :طلب واقعی خودروسازان کمتر از  ۱۵هزار میلیارد تومان

حوزه است .مصداق بارز این امر نیز افزایش بیرویه

قاچاق دام زنده و به تبع آن کمبود گوشت قرمز در بازار

داخلی و افزایش قیمت این ماده غذایی است .بیتردید
در شرایطی که بازار داخلی کشور بهواسطه بیتدبیری
و بیتوجهی مسئوالن در معرض خطر افزایش بیرویه

قیمتها قرار دارد ،تاثیرگذاری تحریمها بر قیمتها،
تنها بهانهای برای فرار از مسئولیت است.

چه کسانی مشمول افزایش  ۲۰درصدی دستمزد هستند؟
با توجه به اینکه مسئوالن این روزها از افزایش حقوق و

سال  ۹۸هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا

میگویند ،این موضوع باعث شده است برخی شاغالن

نهایی شود .شورای عالی کار که در وزارت تعاون ،کار و

دستمزد کارکنان به میزان  ۲۰درصد برای سال  ۹۸سخن
خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند
میزان حقوق آنها هم  ۲۰درصد افزایش مییابد.

در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه این میزان
رفاه اجتماعی برگزار میشود با حضور نمایندگان کارگری،

نمایندگان کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش

کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی از قانون «مدیریت

دستمزد با توافق آنها تعیین میشود .در جلسات شورای

نیز تابع این قانون است .براساس آنچه در قانون مدیریت

دولت بر سر میزان افزایش دستمزد معموال ساعتها به

خدمات کشوری» تبعیت میکنند و حقوق و مزایای آنها
خدمات کشوری پیشبینی شده ،میزان افزایش حقوق
ساالنه کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی هرساله در

قانون بودجه از سوی دولت پیشبینی میشود که میزان

افزایش این گروه از کارکنان در الیحه بودجه سال آینده

عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و
طول میانجامد ،اعضای کارگری ادله و مستندات خود

ازجمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ تورم را
ارائه میکنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی به ارائه
اظهارات و مستندات خود میپردازند.

به میزان  ۲۰درصد پیشبینی شده است .البته این میزان

درنهایت وزیر کار بهعنوان رئیس شورا بههمراه دو وزیر

نهاییشدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در

باید نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر

افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و
جریان بررسی کلیات و جزئیات الیحه بودجه و درنهایت،
تایید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.

اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی
که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است ،متفاوت از کارکنان

مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد
افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه ساالنه
پیشبینی نمیشود .حقوق و دستمزد کارکنان مشمول
قانون کار به استناد ماده  ۴۱این قانون ،هرساله با تصویب

«شورای عالی کار» تعیین میشود ،بنابراین افزایش

 ۲۰درصدی حقوق برای سال  ۹۸که توسط رئیس سازمان

برنامه و بودجه و برخی نمایندگان مجلس اعالم میشود،
صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاههای اجرایی
است و کارکنان تحت پوشش قانون کار را شامل نمیشود.

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای

صنعت و اقتصاد بهعنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا
نزدیک کنند تا درنهایت طرفین در زمینه میزان افزایش

دستمزد به توافق نهایی برسند .موضوع دستمزد معموال در

یک نشست شورای عالی کار به نتیجه نمیرسد بلکه طبق
سنوات گذشته ،پس از برگزاری چندین جلسه و چانهزنی
چندساعته اعضا ،توافق نهایی حاصل میشود .پیش از
تشکیل جلسه شورای عالی کار برای دستمزد ،نشستهای
کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در قالب کارگروه

دستمزد برگزار میشود و عوامل موثر در افزایش هزینهها

ازجمله نرخ تورم و هزینه حداقلی سبد معیشت اعم از اقالم
خوراکی و غیرخوراکی به استناد مراجع رسمی آماری مورد
بررسی قرار میگیرد .نتایج این جلسات کارشناسی ،جهت

بحث و تصمیمگیری به شورای عالی کار ارائه میشود و پس
از ارائه این گزارش است که شورای عالی کار جلسات خود را

برای تصمیمگیری درباره دستمزد آغاز میکند.

