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اخبار کارگری

توصیه فعاالن صنفی به نمایندگان مجلس:

سفره خالی کارگران را بازیچه منازعات جناحی خود قرار ندهید

نسرین هزاره مقدم

آخرین محاســبات مستقل سبد
معیشت خانوار (موضوع بند دوم ماده
 ۴۱قانون کار) که براســاس دادههای
آماریآبانماهانجامشده،نشانمیدهد
کهکمینههزینههایزندگیباحذفیات
بســیار و بدون در نظر گرفتن ســهم
بهداشتومسکن ۸،میلیونو۲۰۰هزار
تومان اســت .حداقل دستمزد امسال
با همه مزایای مــزدی آن ۲ ،میلیون و
۶۱۱هزارتوماناستوبرایرسیدناین
دستمزد به پایه حداقلی سبد معاش،
باید مزد کارگران در سال  ،۱۴۰۰باید
بیشــتر از100درصد افزایش یابد .اگر
در نظر بگیریم که در سال جاری ،تورم
افسارگسیختهنرخهمهاقالموکاالهای
ضروری خانوار را بهشدت افزایش داده،
100درصد افزایــش مزدی ،تبدیل به
یک الزام قانونی میشــود؛ الزامی که
اگر اجرایی نشــود ،باز هم قدرت خرید
کارگران کاهش خواهد یافت و ترمیم
آن در ســالهای بعدتر به امری محال
بدلخواهدشد.
با این همه ،نمایندگان مجلسخیز
برداشتهاند که قبل از آغاز به کار رسمی
مذاکرات مزدی در شــورای عالی کار

و حتی قبل از شــروع جلسات رسمی
کمیته دستمزد که رقم سهجانبه سبد
معیشت خانوار را تعیین میکند ،برای
مزدسالبعدعددورقماعالمکنندواین
اعدادرابهدولتپیشنهاددهند.
در روزهــای اخیر «علــی بابایی
کارنامی» ،رئیس فراکسیون کارگری
مجلس ،از جلسه این کمیسیون برای
بررســی و تصمیمگیری درباره میزان
افزایش حقوق کارگران در سال آینده
خبر داد و اظهار کرد :قرار اســت در این
جلســه که درباره میــزان و چگونگی
افزایش حقوق کارگران در سال آینده
تصمیماتیاتخاذشود.
وی با اشاره به پیشــنهاد تعدادی
از نماینــدگان مجلس دربــاره میزان
افزایش حقوق کارگران در سال آینده،
طبقالیحهبودجهسال،۱۴۰۰گفت:از
زمان ارائه الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰از
سوی دولت به مجلس ،پیشنهادهای
متعددی از ســوی نماینــدگان برای
میزان افزایش حقوق کارگران در سال
آینده مطرح شده که شامل افزایش30
تا40درصدیمیشود.
بابایی اعالم کرده این جلسه مزدی،
سهشنبه دوم دی ماه برگزار میشود و
نتایجآنبهوزیرکاراعالمخواهدشد.

هنوزمشخصنیستدرحالیکهدر
قانون کار ،تنها مرجع تعیین دستمزد
سالیانه کارگران ،شورای سهجانبهای
به نام شــورای عالی کار اســت ،دلیل
برگزاری جلســات مزدی در مجلس،
بدون مشــارکت و حضــور کارگران و
نمایندگانآنهاچیست.
مجلس،منافعخودرابهجای
نظراتکارگرانپیگیریمیکند
در همیــن رابطه ،ســراغ دو فعال
کارگــری؛ یکی نماینــده کارگران در
شــورای عالی کار و دیگری یک فعال
کارگریمستقلرفتیمتابدانیمنظرآنها
در ارتباط با ورود نمایندگان مجلس به
بحث دستمزد و اعالم عدد و رقم برای
آنچیست؟
«محمدرضا تاجیــک» ،نماینده
مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور
درشورایعالیکار،دررابطهبااظهارات
نمایندگان مجلس میگوید :متاسفانه
عدمحضورنمایندگانواقعیکارگراندر
مجلسواینکهکارگرانهیچجایگاهی
در قوه مقننه ندارند ،موجب شــده که
افرادی خــود را داعیــهدار حمایت از
کارگران بداننــد و اظهاراتی بکنند که
هیچنفعیبهحالطبقهکارگرندارد.
وی با تاکید بر اینکه برخی اظهارات

مشخصنیستدر
حالیکه در قانون کار ،تنها
مرجعتعییندستمزد
سالیانه کارگران ،شورای
سهجانبهای به نام شورای
عالی کار است؛ دلیل
برگزاری جلسات مزدی در
مجلس،بدونمشارکت
و حضور کارگران و
نمایندگانآنهاچیست
و ســوگیریهای نمایندگان مجلس
به ضرر کارگران است ،اضافه میکند:
بعضی وقتهــا کار را بــه نوعی پیش
میبرند کــه ما میگوییــم اگر کمک
نخواهیم،چهکسیرابایدببینیم؟واقعاً
وروداینگونهبهمسائلکارگران،بهضرر
کارگران و به نفع دولــت و کارفرمایان
است.
تاجیــک ادامه میدهــد :تقاضای
مــا از نمایندگانی که در فراکســیون
کارگریمجلسنشستهوخودراحامی
کارگران میدانند ،این اســت که قبل
از هر اظهارنظری ،الاقل با نمایندگان
تشــکلهای کارگری جلسه بگذارند،

نظراتوآرایآنهارابشنوندوبعدهمین
نظرات و مطالبــات را پیگیری کنند.
اگر واقعاً حامی کارگران هستند ،باید
نظرات کارگران را پیگیــری کنند نه
منافعخودشانرا!
بهگفتهتاجیک،قانونصراحتدارد
که تنها مرجع تصمیمگیرنده در مورد
دستمزد کارگران ،شــورای عالی کار
است و باید دستمزد فقط در این شورا
و با به رسمیت شناختن حق چانهزنی
کارگرانتعیینشود.
این نماینده کارگری اضافه میکند:
سال قبل ،فشــارهای متعدد از سمت
و ســوهای مختلف به اعضای کارگری
شورای عالی کار وارد شــد و در نهایت
بهرغم تورم رسمی  ۳۷تا ۴۰درصدی،
دســتمزد کارگران فقــط ۲۶درصد
افزایش یافت .متاسفانه امسال همان
تراژدی ســال قبل ،منتهــا چند ماه
قبلتر در حال تکرار شــدن است .این
در حالیست که سفره خالی کارگران،
جناحبــازی و اصولگــرا -اصالحطلب
نمیشناسد .متاسفانه ما کارگران حق
اعتراض صنفی نداریــم و نمیتوانیم
مقابل دولتیها و همه کســانی که این
اعداد و ارقام نامتناســب و نامطلوب را
اعالم میکنند ،به خوبی قد علم کنیم.
توان چانهزنی طبقه کارگر پایین است
امااینگونههمنیستکهدیگرهرکسی
بیایدبرایمزد،عددورقمتعیینکند!
مجلسنبایدبدوناخذنظرات
کارگران،واردمقولهدستمزدشود
«کاظم فرجاللهی» فعال کارگری
مســتقل نیز در ارتباط با ســوگیری
نمایندگان مجلس میگوید :اصوالً هر
نوع تصمیمگیری در ارتباط با دستمزد
کارگرانوحتیهرنوعبرآوردومحاسبه
در این مــورد ،باید بعــد از اخذ نظرات
نمایندگان واقعی کارگران انجام شود.
هر نهادی که میخواهــد در مورد مزد
کارگران نظــر بدهد ،بایــد رای و نظر
نمایندگانواقعیوبرآمدهازتشکلهای
کارگری را بشنود .در حال حاضر همان
تشکلهای رســمی را نیز به رسمیت
نشناختهاند.
وی ادامــه میدهــد :نمایندگان
مجلسنبایدبدوناخذنظراتکارگران،
وارد مقوله دستمزد شــوند و برای مزد

تاجیک:نمیتوانیممقابل
دولت و کسانی که اعداد
و ارقام نامطلوب مزدی
اعالممیکنند،قدعلم
کنیم چون توان چانهزنی
طبقهکارگرپاییناست؛اما
اینگونههمنیستکههر
کسی بیاید و برای مزد ،عدد
ورقمتعیینکند

سال بعد ،عدد و رقم از پیش خود اعالم
کنند .این عده چگونــه خود را اعضای
فراکسیونکارگریمجلسمیدانند؟
فرجاللهی با بیان اینکه اعداد ،30
 35یا ۴۰درصدی برای افزایش مزد در
سالبعدبههیچوجهکافینیست،ادامه
میدهد :دستمزد سالیانه کارگران باید
برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود.
سبد معیشت نیز باید ماهانه و براساس
آخرین دادههای تورمی ،بهروز شــود.
نمایندگان اگــر میخواهند کارگران
به حق خودشان برسند ،فشار بیاورند
که مزد برابر سبد معیشت تعیین شود.
اکنون نرخ واقعی سبد معیشت بیش
از 10میلیون تومان است هرچند باید
گفت نمیتوان از نمایندگانی که فقط
به دنبال بازیهای سیاســی و منافع
جناحی خود هســتند ،بیــش از این
انتظاری داشت.
در حالیکــه کارگران بــه دنبال
افزایش دســتمزد براساس نرخ سبد
معیشت خانوار هستند و از گرانیهای
بیامان به ستوه آمدهاند ،نمایندگان
مجلس برای خودشــان عــدد و رقم
پیشــنهاد میدهند و ادعا میکنند
که قرار است جلسه مزدی در مجلس
برگزار شده و نتیجه آن به دولت اعالم
شود .مشخص نیست چرا نمایندگان
کارگران در چنین جلســاتی حضور
ندارند و آیا واقعــاً نمایندگان مجلس
فکر میکنند با افزایش ۴۰درصدی
مزد ،همه عقبماندگیهای معیشتی
طبقه کارگر جبران خواهد شد؟
حرف نهایی را محمدرضا تاجیک
میزند« :سفره کارگران و معیشت آنها
را بازیچه بازیهای جناحی و حرکات
پوپولیستیخودنکنید».

خبر
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز:

مشکل دستمزد و اشتغال با اقتصاد دستوری حل نمیشود

یکمقاممسئولکارگریباپیشبینیافزایش
حقوق کارگران در ســال آینده گفت :اشتغال و
دستمزد در کشور دستوری جواب نمیدهد و اگر
میخواهیم ایندو مقولهبه طورعلمیپیشبرود
باید ببینیم کشورهای دنیا چه اقداماتی برای باال
بردن نرخ تولید و بهرهوری و حقوق کارگرانشان
درپیشگرفتهاند.
علی اصالنی در گفتوگو با ایسنا بر ضرورت
ارتقای قدرت خرید کارگران تاکید کرد و درباره
پیشبینی افزایش حداقل دســتمزد کارگران
در ســال آینده گفت :معتقدم جلسه دستمزد
شــورای عالی کار همین حاال تشکیل شود یا در
موقع خودش ،حقوق کارگر به اندازه تورم تعیین
نمیشــود چون زیربنای حقوق در بودجه سال
 ۱۴۰۰گذاشــته شــده و دولت درصد افزایش

حقوق کارمندان در بودجه سنواتی را ۲۵درصد
دیدهاست.
وی ادامه داد :درســت است که مسیر تعیین
دستمزد کارگران از شــورای عالی کار میگذرد
ولی وقتی ۷۰تا۸۰درصد کارخانهها دولتی است
و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشــور در
بودجهسنواتیرویافزایش۲۵درصدبرنامهریزی
میکندنمیتوانیمانتظارداشتهباشیمکهحداقل
مزدکارگران۴۰درصدتعیینشود.
رئیس کانون شــوراهای اســامی کار البرز
پیشبینی کرد دستمزد کارگران در سال آینده
در حد همان ۲۵درصد و نهایتا دو تا ســه درصد
باالترازاینرقمتصویبشود.
اصالنی گفت :امســال کارمنــدان دولت در
کنار افزایش ۱۵درصدی سنواتی ،امتیاز افزایش

۵۰درصدیچندسالشانراهمگرفتندولیچنین
چیزیبهکارگرانتعلقنگرفت.
وی در عیــن حال دربــاره موضــع برخی
نمایندگانمجلسکهاعالمکردندزیربارافزایش
کمتراز۴۰درصدحقوقکارگرانبرایسالآینده
نمیرونــد ،گفت :نمایندگان نســبت به حقوق
کارگران دغدغههایی دارند ولی اگر زیر بار نروند
از نظر قانونی چــه کاری میتوانند انجام بدهند.
مشکل ما این اســت که اشــتغال و دستمزد را
دستوریکردهایمدرحالیکهبااینروشدستمزد
واشتغالدرستنمیشود.
وی تصریح کرد :ما نمیتوانیم به یک کارخانه
بخش خصوصی که فرضا  ۳۰۰۰نیروی کار دارد
و یک ریال ســهام دولتی در آنجا نیست دستور
بدهیم که حقوق کارگــران را ۴۰درصد افزایش

دهد چون کارفرما میگوید بر اثر شاخصههایی
همچون تولید ،خرید و فروش ،تراز مالی و قیمت
تمامشــده به نیروی کار حقــوق میدهد و اگر
بخواهیم دستوری وادار به افزایش حقوق کنیم،
ممکناستدرکارخانهراببنددوچندهزارنیروی
کارخانهنشینشوند.
رئیس کانون شــوراهای اسالمی کار البرز در

نارضایتی از شرایط کار با پیمانکاران

کارگران شهرداری بندرعباس سهماه مزد طلبکارند

برخی از کارگران پیمانی شاغل در بخش خدمات و فضای
سبز شهرداری بندرعباس ،دستکم سه ماه مطالبات مزدی
پرداختنشدهدارند.اینکارگرانازمهرماهباخروجپیمانکاراز
شهرداریبالتکلیفشدهاند.
به گزارش ایلنا ،این کارگران که تعداد آنها حدود  ۳۰۰نفر
است ،میگویند :در ادامه بالتکلیفی ناشی از خروج پیمانکار،
برای پیگیری مطالبات خود روز شــنبه ( 28آذرماه) مقابل
ساختماناستانداریهرمزگانتجمعکردیم.
به گفته کارگران ،آنها از طریق یک شــرکت تامین نیرو با

نظارت شهرداری مشغول کارند و این شرکت پیمانکار عالوه
بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی آنها ،در پایان شهریور ماه،
بدون تسویه حســاب با کارگران از مجموعه شهرداری خارج
شدهاست.
این کارگــران گفتند :پیمانکاری که ما در اســتخدامش
هستیم جدا از معوقات مزدی سه ماهه ،حدود ۸ماه حق بیمه
کارگرانرابهتامیناجتماعیواریزنکردهاست.بههمیندلیل
در برخی ماههای سال با مشکل تمدید و تعویق دفترچههای
درمانیمواجههستیم.

این کارگران اظهار داشــتند :آخرین حقوقی که دریافت
کردهایم مربوط به شهریور ماه بوده که کارفرما بعد از پرداخت
آنبدوناطالعکارگرانازمجموعهشهرداریخارجشدهاست.
بهگفتهآنها،عرفشهرداریاینگونهاستکههرششماه

پایان تاکیــد کرد :در مباحثــی همچون تولید،
اقتصاد ،کارخانهداری و موضوعــات کارگری و
کارفرمایی ،شیوه دستوری جواب نمیدهد بلکه
این یک علم اســت و راهــکار دارد و باید ببینیم
کشورهایدنیادراینزمینهچهاقدامیانجامدادند
که نرخ تولید و بهرهوری در آنها باال رفته و درآمد
کارگرانافزایشیافتهاست.

یکبار لباس ایمنی و هر سال یکبار کفش ایمنی به کارگران
داده شود اما شرکتهای پیمانکاری به دلیل مشکالت مالی یا
هر دلیل دیگری این عرف را رعایت نمیکنند و این هزینهها از
جیبکارگرانپرداختمیشود.
کارگران شــاغل در شــهرداری بندرعباس درباره سایر
مطالباتصنفیخودگفتند:ازدیگرمشکالتمااختالفنظر
بر سر پرداخت حق اوالد و سنوات است .بهرغم داشتن فرزند،
حق اوالد نمیگیریم .همچنین از سال ۹۳سنوات ما کارگران
پیمانکاری شــهرداری بندرعباس ماهانه پرداخت میشود.
در هر دوره که پیمانکاران تغییر میکنند سنوات کارگران را
براساسمیزاندستمزدسالاولمحاسبهوپرداختمیکنند
درحالیکهبایدسنواتپرداختیماهانهوساالنهراعلیالحساب
محسوبکرد،نهاینکهعنوانشودکارگرطلبیندارد.

مرگ دو کارگر براثر سقوط
در مخزن سیلو

بر اثر وقوع یک مورد حادثــه کار در واحد
تولیدی طیور دانه ســامت در شهرســتان
دزفول ،دو کارگر جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا ،دو نفر از کارگران شــرکت
طیور دانه ســامت واقع در شهرک صنعتی
شماره یک دزفول ،بر اثر سقوط در مخزن سیلو
سویا کشته شدند.
«عبدالحســین معظمفــر» مدیرعامــل
آتشنشانی دزفول در تشــریح جزئیات این
حادثه گفــت :در پی اعالم کارگــران به مرکز
عملیات آتشنشانی مبنی بر یک حادثه منجر
به فوت در یکی از کارخانههای شهرک صنعتی
(شــماره یک) ،ماموران آتشنشانی به همراه
سایر نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
معظمفــر افــزود :در بررســیهای اولیه
مشــخص شــد  ۲کارگر  ۳۴و  ۴۶ساله حین
کار ،به علت سقوط داخل مخزن سیلوی سویا
جان باختهاند.
به گفته وی ،تنها راه دسترســی به اجساد
کارگران حادثه دیده ایجاد برش با دســتگاه
فرز روی جداره ســیلو بود و به کمک کارگران
شرکت و اهالی منطقه پس از  ۶ساعت تالش
هر دو جنازه از درون سیلو خارج شدند.
کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر:

حقوقها باید به موقع
پرداخت شود

بعــد از اعتراضات کارکنان دانشــگاه آزاد
ماهشــهر ،رئیس دانشــگاه آزاد خوزســتان
اعــام کــرد مشــکل کمبــود نقدینگــی
دانشــگاه سبب شــده دســتمزدها به موقع
پرداخت نشود.
به گزارش ایلنا ،کارکنــان و اعضای هیات
علمی دانشــگاه آزاد ماهشــهر در اســتان
خوزســتان در اعتراض به دیرکــرد پرداخت
معوقات مزدی ،دو بار در آذر ماه دست به تجمع
اعتراضی زدند .این کارکنان میگویند :چرا باید
دستمزد هر ماه ،یک ماه دیرتر پرداخت شود.
باید برنامهریزیها طوری باشد که دستمزدها
پایان هر ماه پرداخت شود.
بعد از این اعتراضات ،رئیس دانشــگاه آزاد
خوزســتان در نامهای به ریاست دانشگاه آزاد
ماهشهر ،خواســتار برگزاری جلسه توجیهی
آنالین برای کارکنان شد.
در این نامه ،مشکل اصلی کمبود نقدینگی
دانشگاه عنوان شــده و از رئیس دانشگاه آزاد
واحد ماهشهر خواسته شده جلسهای آنالین
با رعایت همه پروتکلهای بهداشــتی برگزار
و کارکنان در ارتباط با مشکالت مالی توجیه
شوند.
کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر میگویند:
تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی ،مشکالت
بســیاری برای افراد به وجود میآورد .در این
شرایط تورمی ،باید دستمزدها به موقع و پایان
هر ماه به حساب کارکنان واریز شود.
دادستان تاکستان:

مانع از تعطیلی  ۱۵واحد
تولیدی شدیم

دادستان عمومی و انقالب تاکستان گفت:
با ورود دســتگاه قضایی از تعطیلی  ۱۵واحد
تولیدی و بیکاری بیش از هــزار کارگر در این
شهرستان جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا ،حســین رجبــی گفت :از
ابتدای ســال تاکنون با توجه به پیگیریهای
صورت گرفته در حوزه واحدهای صنعتی جهت
رفع مشکالت آنها خوشبختانه شاهد جذب و
اشتغال بالغ بر  ۱۰۳۶نفر نیروی کار به صورت
مستقیم و  ۳۳۰نفر هم به صورت غیرمستقیم
در واحدهای تولیــدی و جلوگیری از تعدیل
 ۱۵۰۰نفر بودهایم.
وی درباره تاثیر اشــتغال در حوزه خانواده
گفــت :این امــر در کاهش آســیبپذیری و
گســیختگی بنیــان خانوادههــا ،کاهــش
تنــش در زندگی اجتماعی کــه از بزرگترین
مشکالت قشــر کارگر بوده و کاهش ضرب و
جرح خاصه نســبت به همســر نقش سازنده
داشته است.

