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اخبار کارگری

افزایش حقوق سال  99کارگران ،امروز تعیین میشود

فعاالن کارگری سیمان کارون
تبرئه شدند

چنبره کرونا بر مذاکرات مزدی

نخستین نشســت تعیین میزان
افزایش دستمزد سال آینده کارگران
که عصر روز دوشــنبه برگزار شده
بود ،بــه دلیــل اختالفنظر عمیق
نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر
سر درصد افزایش حداقل مزد بدون
نتیجه پایان یافت.
به گزارش «توسعه ایرانی» ،اولین
نشست رسمی شورای عالی کار که
با دستور کار بررسی تعیین مزد سال
 ۱۳۹۹از ســاعت  ۱۶روز دوشــنبه
با حضور وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی و نماینــدگان گروههای
کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود،
به دلیل بررسی بیشتر و اختالفنظر
دو طرف در خصوص درصد افزایش
مزد در ساعت  18:30بدون نتیجه
به پایان رسید و مقرر شد که نشست
دیگری ظهر امروز (چهارشنبه ۲۸
اسفندماه) در محل وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی برگزار شود.
در همیــن زمینه ،وزیــر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :جلســه
آینده شورای عالی کار برای تعیین
دســتمزد کارگــران در ســال ٩٩
چهارشنبه برگزار میشود.
محمــد شــریعتمداری پــس
از پایان نخســتین جلســه شورای
عالی کار که برای تعیین دســتمزد
برگزار شــد ،گفت :هــم اکنون در

تامیــن حداقل معیشــت کارگران
عقبماندگی داریم و این موضوع به
دوران جنگ تحمیلی و عدم تعیین
جلسه تعیین مزد برای مدت  ۶سال
بازمیگردد.
وی افزود :از سال ٩٢تالش کردیم
این عقبماندگــی را جبران کنیم
ولی به خاطــر شــرایط اقتصادی،
تحریمهای ظالمانــه و پایین آمدن
ارزش پــول ملی که موجب رشــد
شــاخص تولید و افزایش بهای کاال
شده این مهم محقق نشده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاکید کرد :تالش میکنیم به شرایط
مطلوب برای تامین حداقل معیشت
کارگران نزدیک شویم و در این مسیر
باقی بمانیم.
وی بیان کرد :در دنیا تامین هزینه
زندگی کارگران تنها از محل حداقل
دستمزد نیست و این تنها در بخشی
از کشورهای توســعهیافته است که
٧٠درصد زندگی کارگــران از این
محل تامین میشود.
شــریعتمداری گفت :با توجه به
اعمــال تحریمها و شــیوع ویروس
کرونا که حیات بنگاههای اقتصادی
به خصوص بنگاههای خرد و کوچک
را تحت تاثیر قرار داده اســت ،باید
عالوه بر معیشــت کارگران ،حیات
این بنگاهها را هم مدنظر قرار دهیم

و در مجموع به جمعبندی مناسب
برسیم.
یک عضو شــورای عالی کار نیز با
بیان اینکه رقــم مدنظر نمایندگان
تشــکلهای کارگری برای افزایش
حداقل دســتمزد با رقــم مدنظر
تشکلهای کارفرمایی فاصله زیادی
داشــت ،گفت :همین مســاله مانع
حصول نتیجه شد.
فرامــرز توفیقی پــس از پایان
نشست عصر روز دوشــنبه کمیته
تعیین دستمزد شــورای عالی کار
در گفتوگو با مهر در پاســخ به این
سوال که چرا جلسه بدون رسیدن به
نتیجه پایان یافت ،گفت :رقم مدنظر
نماینــدگان تشــکلهای کارگری
بــرای افزایش حداقل دســتمزد با
رقم مدنظر تشــکلهای کارفرمایی
فاصله زیادی داشت و همین مساله
موجب شــد نتوانیم ســر یک عدد
به توافق برسیم.
وی از بیــان ارقــام مدنظــر
تشــکلهای کارگری و کارفرمایی
برای افزایش حداقل دستمزد سال
آینده خودداری کــرد و گفت :قرار
شد پیش از پایان سال حتماً میزان
افزایش دســتمزد نهایی شــود ،به
همین دلیل ادامه مذاکره به جلسه
روز چهارشــنبه ۲۸ ،اسفند موکول
شد.

شریعتمداری:باتوجهبه
اعمالتحریمهاوشیوع
ویروسکروناکهحیات
بنگاههایاقتصادیرا
تحتتاثیرقرارداده،باید
عالوهبرمعیشتکارگران،
حیاتاینبنگاههاراهم
مدنظرقراردهیمودرمجموع
بهجمعبندیمناسببرسیم
فرسایشی شدن مذاکرات،
سودی برای طرفین ندارد
همچنیــن عضو هیــات مدیره
کانون شورهای اسالمی کار استان
تهران گفت :با اینکه در سال جاری
شاهد افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل
دســتمزد هســتیم اما تورم حدود
۴۰درصدی ،قدرت خرید دستمزد را
به شدت فروکاسته است تا جایی که
دیگر نمیتوان ارزشی برای حداقل
دستمزد سال جاری قائل شد.
علیرضــا فتحــی در گفتوگو با
ایلنا با اشاره به شتاب گرفتن تورم و
بیان اینکه قدرت خرید کارگران در
سراشیبی سقوط کامل قرار گرفته
اســت ،افزود :الزم اســت در کنار
افزایش مکفی دســتمزد سال ،99
دولت ،تورم و سیاســتهای پولی

را که به خلق تورم منتهی شــدهاند،
زیــر ذرهبین ببرد و مــورد تحلیل و
مداقه قــرار دهد .دولــت تا اینجای
کار «کنترل تورم» یعنی اصلیترین
موضوع کشور و نگرانی مردم را برای
بحث به حوزه عمومــی وارد نکرده
است.
فتحی با بیان اینکــه تا زمانی که
جامعه حول چگونگی شکلگیری
تورم و شیوههای کنترل آن به اجماع
نرســد ،نمیتوانیم تورم را کاهش
دهیم ،افزود :البته این نظر هم وجود
دارد که دولت به عنــوان بزرگترین
کارفرمــا و تولیدکننده کشــور ،از
مزایای خلق تورم کــه همان گرانی
کاالها و باال رفتــن قیمت خدمات
اســت ،بهرهمند میشــود .در واقع
با این شــیوه کســری بودجه خود
را جبران میکند هر چنــد در ارائه
این تحلیل باید دقت کافی به خرج
داد چرا که اقتصاددانهای مستقل
اعتقاد ندارند که تورم از عمد خلق و
توزیع میشود.
عضــو هیــات مدیــره کانون
شورهای اسالمی کار استان تهران
با بیان اینکه قد کشــیدن تورم ،مزد
را تحت تاثیر قــرار داده و اندازه آن
را کوچک کرده اســت ،افزود :البته
تولیدکنندگان هم مدعی هستند که
تورم هزینههای تولید را هم افزایش
داده و تنها به طرف تقاضا فشار وارد
نکرده است .این کامال درست است اما
افزایشهایناچیزدستمزدومتعاقب
آن ســقوط قدرت خرید کارگران،
تقاضا برای خرید تولیدات را به شدت
پایین آورده و آنها را به سمت خرید
اجناس بیکیفیت ،مایل کرده است.
رئیس محور جنوب غرب کانون
شوراهای اسالمی کار استان تهران،
افزود :سود تورم در جیب کارفرمایان
رفته و آنهــا را در موقعیت بهتری از
لحاظ درآمدزایی قرار اســت ،با این
حال آنها از هر تکانی که کارگران برای
افزایش دستمزد به خود میدهند،
نگران میشوند و فریاد برمیآورند در
حالیکه خود میدانند کارگرانشان
زیر بار تورم شــانه خالی کردهاند و
تامین ســفرههای معیشت خود را
رها کردهاند.
وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس
کرونا بر افت سطح تقاضا گفت :برخی

نماینده کارگران:
کارفرمایان و دولت ،برای
سال جاری کرونا را دستاویز
قرار دادهاند تا اوال مذاکرات
مزدیرافرسایشیکنند
و ثانیا اندازه دستمزد را
کوچک کنند ،ولی ما اجازه
چنین کاری را به آنها
نمیدهیم

از کارگاههــا آنچنــان از افت تقاضا
آسیب ندیدهاند و برخی کارگاهها و
شرکتها هم از این قضیه بسیار متاثر
شدهاند تا جایی که دست به تعدیل
نیرو زدهاند یا قصــد دارند این کار را
به زودی انجام دهند .امیدواریم که
کارگاهها با توجه به امتیازاتی که بانک
مرکزی ،ســازمان تامین اجتماعی،
وزارت امور اقتصاد و دارایی و ...به آنها
دادهاند ،از بحران عبور کنند اما به این
خاطر اجازه نمیدهیم که دستمزد
زیر چکمههای تورم له شود.
عضــو هیــات مدیــره کانون
شورهای اسالمی کار استان تهران
افزود :بیکــم و کاســت مطالبات
خود در جلســه شــورای عالی کار
را مطــرح میکنیم و درخواســت
داریم که اعضای سه گروه کارگری،
کارفرمایی و دولت با انجام توافق ملی،
مابهالتفاوت قیمت ســبد معیشت
سال جاری و سال گذشته را به حداقل
دستمزد سال جاری اضافه کنند و با
تعیین این عدد (حــدود  ۲میلیون
و ۷۰۰هــزار تومان) بــرای حداقل
دستمزد سال  ۹۹موافقت کنند.
وی با بیان اینکه هر گاه که صحبت
از افزایش مکفی دستمزد میکنیم،
کارفرمایان میگویند که ما به خاطر
بحران ،قدرت تامین مالی کارگران
را نداریم ،گفت :برای ســال جاری
هم کرونا را دســتاویز قرار میدهند
تا اوال مذاکرات مزدی را فرسایشی
کنند و ثانیا اندازه دستمزد را کوچک
کنند ،در حالیکــه چنین اجازهای
را به آنها نمیدهیــم و از حاال هم بر
این موضع خود پافشاری میکنیم
و هشــدار میدهیم که فرسایشی
کردن مذاکرات مزدی سودی برای
کارفرمایان ندارد و حتی خود آنها را
در موضع ضعف قرار میدهد.

گزارش
نگاهی به رای اخیر دیوان عدالت

یگیرند
کارگران قرارداد موقت ،دیگرپاداش پایانخدمت نم 
نسرین هزاره مقدم

هر چند در قانون کار ،اصل بر «قراردادهای
دائم کار» است ولی دهههاست که گفتمان
مسلط در بازار کار ایران ،قراردادهای موقت
اســت .طی دهههای اخیــر بــه تدریج از
قراردادهای کار ،کیفیتزدایی صورت گرفته
است ،به این شــکل که اگر ابتدا قراردادهای
شغلی ،چندساله یا نهایتاً یکساله بودند ،بعد
از دهه  ۸۰شمسی ،طول قراردادهای کار ،آب
رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت شش
ماهه ،سه ماهه ،یک ماهه و حتی سفیدامضا
(فاقد مولفه زمان اتمام کار) هستیم.
با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای
کار که در دهه  ۷۰به دنبــال صدور دادنامه
 ۱۷۹دیوان عدالت در دستور کار قرار گرفت،
سطح ثبات شــغلی و برخورداری از مزایای
مزدی کاهش یافــت .دادنامه  ۱۷۹با قانونی
دانستن عقد قراردادهای موقت در کارهای با
ال ماده هفت قانون کار را که
ماهیت دائم ،عم ً
بر عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت
مستمر تاکید دارد ،از حیز انتفاع ساقط کرد
و امروز مــاده هفت قانون کار ،یک حاشــیه
تزئینی بر متن اصلی قانون اســت و کاربرد
اجرایی ندارد.
حال به مــوازات تالش کارگــران برای

ابطــال دادنامه  ۱۷۹هیــات عمومی دیوان
عدالت ،تالشهای جدیدی توسط نمایندگان
جریان بازار کلید خورده که هدف اصلی آن،
محرومسازی کارگران از تتمه حقوق قانونی
اســت .یکی از متاخرتریــن نمونههای این
اقدامات ،تالش بــرای مخدوش کردن حق
سنوات کارگران است.
تغییر مناسبات کار توسط
سرمایهداران
در دهههای گذشته ،تالشهای بسیاری
برای تغییر مناســبات کار توسط طرفداران
تعدیل ساختاری و نمایندگان سرمایهداری
صورت گرفته که این تالشها را در دو بستر
کلی میتوان ارزیابی کرد؛ اول ،ارزانسازی
نیروی کار و دوم ،ناامنسازی نیروی کار.
ارزانســازی نیروی کار با کاستن مداوم
از سطح حداقل دســتمزد و خروج کارگران
به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط
گستره کارگران غیررسمی ،صورت گرفته و
ناامنسازی با ابداع انواع قراردادهای موقت
از قراردادهای کار معین گرفتــه تا قرارداد
حجمی عملی شده است .آخرین رای دیوان
عدالت نیز که به درخواســت و سوال رئیس
اتاق بازرگانی صادر شده ،یک اقدام اساسی
برای ارزانسازی هرچه بیشتر کارگران ناامن
و بیثباتکار است!

این رای که در هفدهم اســفند ماه سال
جاری و خطاب بــه رئیس اتــاق بازرگانی،
صنایع و معادن کشــور صادر شده ،با تغییر
محاســبه حق ســنوات ،برای کارگرانی که
قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله
دارند ،این کارگران را از دریافت پاداش پایان
خدمت بعد از اتمام فعالیــت در یک کارگاه
ثابت محروم کرده است.
این رای ،با علیالحســاب ندانستن حق
سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد
کمتر از یک ســال) معموالً پایان هر سال در
کارگاهها میگیرند ،مقرر کــرده که به این
کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه
فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد ،حتی اگر این
کارگران ،پنج سال ،ده سال یا حتی بیشتر در
یک کارگاه ثابت کار کنند!
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد
کانون عالی شــوراهای اســامی کار کشور
در ارتبــاط با این حکم اخیــر دیوان عدالت
میگوید :نبایــد یکی یکی ،مزایــا و حقوق
قانونی کارگــران را حذف کننــد .بیش از
۹۵درصد کارگران قرارداد موقت هستند و
اکثریت قاطع ایــن کارگران هم قرارداد یک
ساله یا کمتر از یک سال دارند.
وی در ارتباط با ساختار رای اخیر ،با اشاره
به رای قبلی دیوان عدالت که چند ماه پیش از

این صادر شده ،میگوید :رای پیشین دیوان
عدالت ،از دو منظر قابل بررســی است .اول
اینکه در محاسبه سنوات ،غیر از حقوق پایه،
مزایای مزدی و تمام دریافتی کارگران لحاظ
میشد که این تغییر ،بسیار خوب بود و دوم
اینکه ،کارگر وقتی به پایان ســال میرسد،
مبلغی که به عنوان حق ســنوات میگیرد،
علیالحساب اســت و دوباره زمان اتمام کار
در کارگاه که ممکن اســت چند ســال بعد
باشد ،مابهالتفاوت حق ســنوات سالهای
قبل ،محاسبه شده و به عنوان «پاداش پایان
خدمت» به او پرداخت میشود.
توفیقی ادامــه میدهد :اما بــا این رای
جدید ،تغییراتی صورت گرفته است .محاسبه
ســنوات براســاس کل دریافتی ،همچنان
پابرجاســت که این یک نکته مثبت است اما
پاداش پایــان خدمت ،بــرای کارگرانی که
قراردادشان یک ســاله یا کمتر است ،حذف
شده اســت .یعنی برای کارگرانی که مدت

زمان قرارداد کارشان در کارگاه ،یک سال یا
کمتر است ،همان حق سنواتی که آخر سال
میگیرند ،مبلغ قطعی و دائمی اســت و اگر
حتی  10ســال هم در یک کارگاه کار کنند،
پایان سال دهم ،قرار نیست مابهالتفاوت حق
سنوات سالهای گذشــته به عنوان پاداش
پایان خدمت به آنها پرداخت شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه این روزها
دیگر کمتر قرارداد کاری داریم که دوساله یا
چهارساله باشــد ،اضافه میکند :با این رای،
اندک امیدی که کارگــران قرارداد موقت به
دریافت مبلغی در زمان اتمام فعالیت در یک
کارگاه داشتند ،از بین رفت .یک کارگر حتی
اگر  30سال با قرارداد یک ساله در یک کارگاه
کار کند و بازنشست شود ،زمان بازنشستگی
ریالی پاداش پایان خدمت نخواهد گرفت .با
این حســاب ،کارگران هیچ سهمی از سود و
ارزش افزودهای که خودشان در طول سالها
ایجاد کردهاند ،نخواهند داشت.

روز دوشــنبه حکم دادگاه بــرای چهار فعال
کارگریکارخانهسیمانکارونصادرشد.
به گزارش ایلنــا ،شــعبه  ۱۰۲دادگاه کیفری
شهرستانمسجدسلیمان،حکمتبرئهرابرایموارد
اتهامیامینحاتمی،پیمانسلیمانی،خرمآقابیگی
وفرشادخدادایانصادرکرد.
اینچهارفعالکارگریپیشازایننیزدرجریان
رسیدگی به پرونده شــکایت کارفرما ،یک بار در
سال  ۹۶و بار دیگر در  ۹۷حکم تبرئه گرفته بودند.
با اینحال مجددا ً با اعتراض وکیل کارفرما نسبت
بهنتیجهاحکامصادره،پروندهبهجریانافتادهبود.
فعاالن کارگــری ســیمان کارون میگویند:
نزدیک به  ۳سال متمادی در پی شکایت کارفرما با
اتهامتالشبرایتوقفتولیدواعتصاببااینپرونده
درگیربودیموهرباردرپیحکمتبرئهبهعلتشکایت
ال
کارفرماپروندهمجددابهاجرادرمیآمدومسالهکام ً
فرسایشیشدهبود.امیدواریماینبارقاضیپروندهدر
صورتاعتراضکارفرما،آنرانپذیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

کرونا ،فقرا را فقیرترکرده است

عضوکمیسیوناجتماعیمجلسگفت:نبایداز
کنارافرادیکهدراینروزهایکرونایی،شغلخودرا
ازدستدادندوهیچگونهدرآمدیندارندواز سویی
بایداقالمبهداشتیتهیهکنند،بیتفاوتگذشت.
سلمانخدادادیدرگفتوگوباخبرگزاریخانه
ملت گفت :تعداد زیادی از مشــاغل به علت کرونا
تعطیل شدند و خانوادههای زیادی منبع درآمدی
خودراازدستدادند.
عضوکمیسیوناجتماعیمجلسافزود:هرچند
تبعاتکروناشاملهمهقشرهابهصورتمستقیمو
غیرمستقیمشدهامابهکارگرانواقشارضعیفازنظر
اقتصادی و جانی فشار بیشتری وارد کرده و برخی
حتیبهنانشبشانمحتاجهستند.
وی بر ضرورت حمایت حاکمیت از مشــاغل
آســیبدیده از کرونا به ویژه کارگران تاکید کرد و
ادامه داد :کارگران و دستفروشان اندک درآمدی
که داشتند را از دست دادند و هیچ اندوختهای هم
ندارند،بنابراینمیطلبدحاکمیتسریعترحمایت
مناسبیراازآنهاداشتهباشد.
نماینده ملکان در مجلس یادآور شــد :دولت
اقدامات حمایتی مانند تمدید مهلت بخشودگی
جرایم مالیاتی ،بدهی بانکها و پرداخت قبوض را
پیشبینی کرده اما هیچکــدام از این موارد به نفع
مردمنیستزیرادرنهایتبایدآنهاراپرداختکنند.
خدادادی افزود :نباید از کنار افرادی که شــغل
خودراازدستدادندوهیچگونهدرآمدیندارندواز
سوییبایداقالمبهداشتیمانندماسک،دستکشو
موادضدعفونیتهیهکنند،بیتفاوتگذشت.اغلب
کشورهاباچنینبحرانهاییروبهروبودهوهستندو
برنامههایوبستههایحمایتیمناسبرابرایافراد
آسیبدیدهازبحرانهادارند.نیازاستماهمچنین
رویهایرادرپیشبگیریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه
وضعیت دهکهای مختلف در کشــور مشخص
است و نیاز به بانک اطالعاتی نداریم ،گفت :دولت
حســاب بانکی تمامی مردم را داشته و همچنین
و اطالعات مناســبی از وضعیت اقشار متوسط و
آسیبپذیرجامعهداردبنابراینبهسهولتمیتواند
اقشار آسیبدیده از کرونا را شناسایی کرده و مورد
حمایتقراردهد.
وی افــزود :مــردم در حال حاضر در شــرایط
بحرانی قرار دارند و در ایــن رابطه تعدادی از مردم
در تماسهایی که با نمایندگان دارند ،اعالم کردند
که از تامین نیازهای ضروری خود عاجز هستند و
برخی از آنها حتی درخواســت50هزار تومان پول
داشتند .وظیفه دولت اســت که حمایت از اقشار
آسیبپذیر را در دســتور کار قرار دهد و بستههای
حمایتی را مدنظر قرار دهد و همچنین حساب آنها
راشارژکندتابتوانندطیدوتاسهماهآیندهنیازهای
خودراتامینکنند.

