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کرونا، کسب و کار مرزنشینان را 
به خطر انداخته است

در حالی که بخش اعظمی از ساکنین نقاط مرزی 
و مرزنشینان مرزی نیازهای معیشتی خود را از طریق 
صادرات کاال به کشورهای همسایه فراهم می کنند، 
گســترش ویروس کرونا باعث شده تا به دلیل بسته 
شدن مرزها، کسب و کار این قشر به شدت آسیب دیده 
و معیشت آنها دچار مشکل شود. »یاسر فیضی« رئیس 
کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفت وگو با 
ایسنا، از جامعه ۷ میلیون نفری مرزنشینان می گوید 
که به دنبال گسترش ویروس کرونا کسب و کار آنها 
تحت تاثیر قرار گرفته است. وی می گوید: بسته شدن 
مرزها باعث شده تا آسیب جدی به زندگی مرزنشینان و 
تعاونی های مرزنشین وارد شود و صادرات کاال که یکی 
از منابع مهم درآمدی آنها محسوب می شود، کاهش 
پیدا کند. فیضی با گالیه از تخصیص ندادن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به تعاونی های مرزنشین می گوید: این مساله به 
کاهش فعالیت های مرزنشینان منجر شده، در حالی 
که مرزنشینان در ایجاد اشتغال، حفاظت از مرزهای 
کشور، جلوگیری از مهاجرت و واردات قاچاق نقش و 

سهم به سزایی داشته و دارند.
    

 کارگران آذر کنترل 
خواستار ادامه کار شدند

جمعی از کارگران کارخانه »آذر کنترل« نسبت 
به تعطیلی ناگهانی و خروج ابزار تولید این کارخانه 
قدیمی هشدار داده و خواستار رسیدگی مسئوالن 
به وضعیت این کارخانه شدند. به گزارش ایلنا، این 
کارگران گفتند: به دنبال شــیوع کرونا، کارفرمای 
کارخانه که در زمینه تولید انــواع رگالتور بخاری و 
آبگرمکن فعالیت تولیدی دارد، کارخانه را موقتا تا 
پایان اردیبهشــت ماه تعطیل اعالم کرد و قرار بود 
کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری کرونا اقدام 
کنند اما طی روزهای گذشته که چند تن از همکاران 
برای پیگیری وضعیت شغلی خود به کارخانه رفته 
بودند متوجه شدند کارفرما در حال انتقال تعدادی 
از ماشین آالت کارخانه به خارج آن است. وقتی علت 
را از مدیر کارخانه جویا می شوند، ایشان اعالم کرد به 
دلیل افزایش فشارهای مالی کارخانه، امکان ادامه 
فعالیت تولیدی در کارخانه را ندارند و این ماشین آالت 
فروخته شده است. به گفته آنها، طی سال های گذشته 
کارفرمای شرکت آذر کنترل، فروردین ماه را به دلیل 
مشکالت مالی تعطیل اعالم می کرد و بعد از گذشت 
این وقفه یک ماهه، کارگران را به کارشان بازمی گرداند 
اما در ســال جاری این وقفه به دلیل شیوع کرونا دو 
ماهه شده و در حال حاضر نیز به صورت شفاهی خبر 

تعطیلی کارخانه را اعالم کرده اند. 
    

درخواست کارگران فوالد خسوف 
برای توقف تعطیالت کرونایی

شماری از کارگران کارخانه فوالد خسوف در استان 
خراسان جنوبی، خواستار متوقف شدن ادامه روند 
تعطیلی این کارخانه شدند. این کارگران به ایلنا گفتند: 
همزمان با شیوع ویروس کرونا، سرمایه گذار چینی 
کارخانه فوالد خسوف برای حفظ سالمتی کارگران 
اقدام به تعطیلی این واحــد بزرگ صنعتی کرده و از 
کارگران درخواست کرده برای دریافت مقرری بیمه 
بیکاری اقدام کنند. یکی از ایــن کارگران گفت: از 
مسئوالن استانی و مدیران کارخانه درخواست داریم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام به بازگشایی این 
واحد صنعتی تازه تاسیس کنند. او گفت: کارخانه 
فوالد خسوف تنها منبع درآمد کارگران شاغل در این 
کارخانه است و با توجه به ادامه روند تعطیلی آن، هر 

روز بر مشکالت معیشتی ما افزوده می شود. 
    

همدردی سازمان بین المللی 
کار با مردم ایران

سازمان بین المللی کار )ILO( از اقدامات ایران در 
مدیریت تبعات بیماری کرونا قدردانی کرد. به گزارش 
مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در نامه دبیرکل سازمان بین المللی کار ضمن تقدیر 
از ارسال گزارش ایران، با مردم کشورمان در شرایط 

سخت شیوع این بیماری ابراز همدردی شده است.
در این نامه اقدامات و سیاســت های اتخاذ شده 
توسط کشورمان مورد ســتایش قرار گرفته و ابراز 
اطمینان شده که این اقدامات در مدیریت آثار این 
بیماری اثرگذار خواهد بود. همچنین از تشــکیل 
کمیته سه جانبه برای بحث در راهکار های حل این 
بحران استقبال شده و عالقمندی سازمان به دریافت 
اطالعات و گزارش های بیشتر از اقدامات این کمیته 
و فعالیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی در 

ارتباط با بیماری کرونا اعالم شده است.
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اخبار کارگری

مباحث مرتبط با دســتمزد تعیین 
شده برای کارگران در ســال جاری، با 
دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
بررسی دستمزد ۹۹ کارگران، وارد فاز 

تازه ای شده است.
بیســت و ششــم فروردین امسال 
بعد از مدت ها مذاکره باالخره »محمد 
شــریعتمداری« وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بخشنامه دستمزد ۹۹ کارگران 
را ابالغ کرد. این بخشنامه در واقع همان 
مصوبه ای بود که در شــورای عالی کار 
بدون رضایــت نماینــدگان کارگران 
به تصویب رســیده بود. بر این اســاس 
دستمزد امســال کارگران ۲۱درصد 
افزایش یافت. نمایندگان کارگران چه 
قبل و چه بعد از صدور این بخشــنامه، 
نســبت به عواقب عدم رعایت ماده ۴۱ 
قانون کار هشــدار داده و اعالم کردند 
که دســتمزد کارگران بایــد بر مبنای 
تورم اعالمی و سبد معاش تعیین شود. 
بی توجهی به این اصل قانونی نارضایتی 
کارگران را به دنبال داشته و آنها اکنون 
ناامید از دیگر شــرکای اجتماعی خود 
یعنی کارفرمایان و دولت، به دنبال طرح 

دعوی از طریق مراجع قضایی هستند.

اخیرا »هادی ابوی« دبیر کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران با اشاره به 
اینکه این انجمن شکایتی درباره مزد ۹۹ 
به دیوان عدالت اداری داشته، گفته است: 
از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم با 
توجه به شکایتی که در دیوان داشته ایم 
و قرار است در زمان کوتاه رسیدگی شود، 
نسبت به دستمزد ۹۹ اقدام کنند. آقای 
رئیسی هم به سازمان بازرسی کل کشور 
دستور دادند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ 
روز، جلسه ای با حضور نمایندگان شورای 
عالی کار، تشکیل و نظرات نمایندگان 
کارگران اخذ شود و اقدامی در این زمینه 

صورت گیرد.
»علیرضا حیدری« کارشناس روابط 
کار و فعــال کارگری دربــاره ورود قوه 
قضاییه به مباحث مربوط به دستمزد به 
ایلنا می گوید: دیوان عدالت مرجعی است 
که افراد و تشکل ها می توانند در آن طرح 
دعوی کرده و از افراد یا سازمان ها شکایت 
کنند. در واقع در جایی که تضییع حقی به 
واسطه قوانین، آرا، بخشنامه ها و... اتفاق 
افتاده، این نهاد می تواند مداخله کرده و 
موضوع را بررسی کند. ورود قوه قضاییه 
به مباحث دستمزد از این طریق صورت 

می گیرد. وی با بیان اینکه شاید تاکنون 
در مورد دستمزد چنین طرح شکایتی 
نبوده، بیان می کند: با وجود این، اتفاقی 
که رخ داده محمل قانونی دارد و در واقع 
دیوان عدالت می تواند نســبت به عدم 
رعایت قانون در مورد تعیین دستمزد 

رای بدهد.
حیدری با تاکید بــر اینکه موضوع 
اصلی رعایت نشدن مفاد ماده ۴۱ قانون 
کار است، تصریح می کند: در این ماده 
به صراحت در مورد تعیین دســتمزد 
صحبت و معیار های آن مشخص شده 
است. اگر دیوان عدالت بررسی کرده و به 
این نتیجه برسد که مفاد ماده ۴۱ قانون 
کار رعایت نشده، می تواند رای به ابطال 

بخشنامه دستمزد سال ۹۹ بدهد.
به گفته وی، دخالت دیوان عدالت در 
بحث دستمزد مانند دیگر بررسی ها و 
ارزیابی هایی که این نهاد می کند، جنبه 
ماهوی داشته و بر این اساس استوار است 
که آیا قانون جاری کشــور رعایت شده 

است یا نه؟
معیار های افزایش دستمزد 

مشخص است
به دنبال ابالغ بخشــنامه دستمزد، 

مباحث مختلفی درباره دلیل افزایش 
دســتمزد کمتر از نرخ تــورم اعالمی 
مطرح شــد. یکی از این دالیل این بود 

که بــه منظور پایین نگه داشــتن 
تــورم انتظاری، دســتمزد ها 
حدود ۲۰درصــد کمتر از تورم 
افزایش یافته است. حیدری با 

بیان اینکه چنین بحثی 
انحرافی است و تورم 

را اساسا نمی توان 
تخمیــن زد، 
می گوید: تورم 

ناشی از شاخص های متعددی است که 
به ویژه در ایران و در شرایط فعلی بسیار 
بی ثبات هســتند و قابل تخمین زدن 
نیستند. به درســتی نمی توان میزان 
نقدینگی سال ۹۹ را تخمین زد و مهم تر 
از آن نمی دانیم این نقدینگی چقدر روی 
نرخ تورم تاثیر می گذارد. از طرف دیگر 
شاخصی مانند تاثیر تحریم ها بر تورم 

غیرقابل پیش بینی است.
وی ادامه می دهد: ما اکنون درگیر 
شیوع کرونا هســتیم و این بیماری بر 
اقتصاد تاثیر زیادی می گــذارد، با این 
وجــود نمی دانیم تاثیر کرونــا بر تورم 
چیست. کرونا و کسادی کسب و کار ها 
هم می تواند تاثیر تورمــی و هم تاثیر 
ضدتورمی داشته باشد. برای مثال از این 
منظر که کاهش قدرت خرید باعث کم 
شدن تقاضا می شود ممکن است کرونا 

ضدتورمی باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه 
افزایش ۲۱درصدی دستمزد به دلیل 
تورم انتظاری غیرمنطقی و نادرســت 
اســت، می گوید: در قانون به صراحت 
معیار های تعیین دســتمزد مشخص 
شده است. معیار اول مطابقت دستمزد با 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار است. قانون گذار نگفته که براساس 
تورمی که پیش بینی می شود افزایش 
دستمزد بدهید، بلکه می گوید براساس 
تورم محاسبه شــده حقوق کارگران 
افزایش یابد. بانک مرکزی هم هیچ گاه 
تورم سال آینده را اعالم نمی کند، بلکه 

تورم سال گذشته اعالم می شود.
وی با اشــاره به دیگر معیار افزایش 
دســتمزد یعنی ســبد معاش، بیان 
می کنــد: در این مورد شــاید بشــود 
پیش بینــی داشــت و یکــی از 
دغدغه های ما هم همین است، 
یعنی اینکه هر سال سبد معاش 
تعیین می شــود که براســاس 
متغیر های موجود است. در 
ابتدا فعاالن کارگری 
انتظــار دارنــد 
مطابــق با 

ســبد 

تعیین شده دستمزد ها افزایش یابد و از 
طرف دیگر این انتظار هست که افزایش 
احتمالی قیمت ها پیش بینی شود. در 
این مورد هم موارد قانونی لحاظ نشده 
و تورم انتظاری ربطی بــه این موضوع 

پیدا نمی کند.
حیدری با بیان اینکه مشخص است 
دستمزد امسال براســاس معیار های 
قانونی تعیین نشــده، می گوید: اینکه 
نمایندگان کارگران به افزایش دستمزد 
اعتــراض دارند به این دلیل اســت که 
صراحت قانونی در ایــن باره وجود دارد 
اما عمال قانون در این زمینه نادیده گرفته 
شــده اســت. همان طور که بحث شد 
در تعیین دستمزد امســال نه به معیار 
اول یعنی نرخ تورم اعالمی و نه به سبد 
معاش، توجهی نشده است. اینکه اکنون 
طرح دعوا شده و قرار است دیوان عدالت 
بررســی هایی انجام دهد بر این اساس 

است.
وی تاکید می کند: بررسی در دیوان 
عدالت بر این مبناســت کــه آیا قانون 
جاری کشــور رعایت شــده یا نه. مثل 
موارد دیگر که شاهدش هستیم و بعضا 
رای به مغایرت با قانون داده شده، ممکن 
است بخشنامه دستمزد نیز ابطال شده و 
دوباره درباره افزایش مزد تصمیم گیری 
شود. صراحت قانونی جلو بهانه تراشی ها 
و بحث های انحرافــی را می گیرد. این 
چنین نمی توان براســاس معیار های 
خودساخته نظیر تورم انتظاری دستمزد 

را تعیین کرد.

دیوان عدالت؛ آخرین کورسوی امید کارگران

تورم انتظاری در تعیین مزد جایگاهی ندارد

خبر

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بر سهیم کردن کارگران در واگذاری سهام 
کارخانه ها گفت: افزایش آمــار متقاضیان بیمه 
بیکاری نشــان می دهد که بنگاه ها به تسهیالت 

حمایتی بی اعتمادند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
گرچه انتظار داشتیم به دلیل رشد نسبی که سال 
گذشــته در بخش تولید حاصل شد، مشکالت 
جامعه کارگری امسال کمتر شود ولی شیوع کرونا 
و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها از یک سو 
و مصوبه دستمزد ۹۹ که کام کارگران را تلخ کرد از 
سوی دیگر باعث شد تا در هفته کارگر نه تنها از بار 
مشکالت کارگران کاسته نشود بلکه به دلیل حل 
نشدن مشکل قراردادهای کار،  رواج قراردادهای 
سفید، شکاف مزد، نبود امنیت شغلی و دستمزد 
۹۹ که پایین تر از هزینه سبد معیشت کارگران 

تعیین شد، مطالبات ما سنگین تر از قبل شود.
وی ادامه داد: در جریان مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ 

که به صورت دو ســوم آرا به تصویب رسید، عمال 
ماده ۴۱ قانون کار و بــه ویژه بند دو نادیده گرفته 
شد، همین امر موجب شد نمایندگان تشکل های 
کارگری به دیوان عدالت اداری شــکایت کنند و 
این اتفاق، ورود جامعــه کارگری به هفته کارگر 

امسال بود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، 
نداشتن مســکن را از دغدغه های مهم کارگران 
عنوان کرد و گفت: معتقدم مســکن مهر فارغ از 
ایراداتی که به آن وارد می شود، کاری بود که انجام 
شد و مسیری را طی کرده بود لذا نباید با این توجیه 
که ساخت آن کار علمی نیســت متوقف و کنار 
گذاشته می شد. اگر واحدهای مسکن مهر به اتمام 
می رسید شاید چند هزار نفر از جامعه کارگری و 
کم درآمد اکنون صاحبخانه شده بودند ولی این 
طرح بیش از شش سال متوقف شد و طرح دیگری 

با نام دیگر کلید خورد.
چمنی اقــدام دولت در اعطای تســهیالت 

حمایتی به بنگاه های آسیب دیده از کرونا به شرط 
حفظ کارگران را مثبــت و اثرگذار خواند و گفت: 
متاسفانه زمانی که بنگاه ها دچار مشکل می شوند، 
ســاده ترین راه حفظ بنگاه را در اخراج و تعدیل 
کارگر می دانند اما با این کار امنیت شغلی نیروهای 
کار به خطر می افتد. طبعا در این شرایط دولت باید 
پای کار بیاید و نقش خود را در حمایت از اشتغال و 
تولید ایفا کند که در این زمینه پرداخت تسهیالت 

حمایتی کرونا را پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه بعضا آمار دقیق و شــفافی 
از تعداد بنگاه هایی کــه وام به آنها تعلق گرفته یا 
تسهیالتی که پرداخت شــده منتشر نمی شود، 
اظهار کرد: هنگامی که آمار ثبت نام ها برای بیمه 
بیکاری افزایش پیدا می کند نشــان می دهد که 
بنگاه ها به بخشــنامه دولت مبنــی بر پرداخت 
تسهیالت به شرط حفظ کارگران اعتماد نکرده اند 
و به دلیل نگرانی از اینکه بعد از گرفتن تسهیالت 
شرایط برایشان سخت شــود، نیروی کار را رها 

 می کنند تا درخواســت بیمه بیــکاری بدهد. 
این مقام ارشد کارگری در عین حال به مشکالتی 
که سال گذشته و قبل از آن برای کارخانه هایی نظیر 
هپکو و هفت تپه و آذرآب به وجود آمد اشاره کرد و 
گفت: مشکل اصلی بیشتر این کارخانه ها واگذاری 
و عدم مدیریت بود. متاســفانه در بحث واگذاری 
اهلیت در نظر نگرفته نشده و بعضا کارخانه با قیمت 
ارزان به فروش می رود در حالی که واگذاری بدون 
برنامه بنگاه ها به کارگران لطمه می زند لذا معتقدم 
در کارخانه هایی که قانون در مــورد آنها رعایت 
نشده قوه قضاییه و مجلس می توانند قانونی وضع 

کنند که به دلیل تخلفات در بحث واگذاری، این 
بنگاه ها مجددا به دولت برگردد و با قیمت واقعی 

واگذار شود.
چمنی، واگذاری کارخانه هایی مثل نیشکر 
هفت تپه و هپکوی اراک به کارگران را پیشنهاد 
کرد و گفت: خصولتی کردن کارخانه ها به معنای 
خصوصی  سازی نیست. اگر در سال جهش تولید، 
کارخانه ها به خود کارگران واگذار شود هم بهتر 
مدیریت می شوند و کارگران از تولید سود می برند 
و هم در اشــتغال پایدار و بهره وری بنگاه ها تاثیر 

به سزایی خواهد داشت.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی:

سهام کارخانه ها به کارگران آنها واگذار شود

گروهی از کارگران ســابق کارخانه ســیمان لوشــان به 
بالتکلیفی وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.

یکی از این کارگران به ایلنا گفت: مشکالت کارگران سیمان 
لوشــان از مرداد سال ۹۲ و زمانی آغاز شــد که دولت وقت به 
بهانه های مختلف این واحد صنعتــی را با بیش از ۱۸۰ کارگر 

تعطیل اعالم کرد.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا حدود ۱۰ 
نفر به نمایندگی از سایر همکاران مقابل کارخانه حضور یافتند، 

افزود: از مجموع کارگران بیکار شده کارخانه سیمان لوشان، ۶۷ 
کارگر با سوابق چند ساله باقی مانده اند که نیمی از آنها همچنان 

بالتکلیف و منتظر بازگشت به کار هستند.
این کارگر با بیان اینکه هیچ مسئولی تا امروز پاسخگوی 
موضوع اشتغال کارگران قدیمی سیمان لوشان نبوده است، 
گفت: این واحد قبل از خرداد ســال ۹۲ بیش از ۱۸۰ کارگر 
داشت که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری کار می کردند 
اما با وقوع مشــکالت مربوط به کمبود منابع مالی، کارگران 

 پیمانکاری در تیر و شــهریور ۹۲ کار خود را از دســت دادند. 
او با بیان اینکه کارگران در آن زمان برای بازگشــایی کارخانه 
و بازگشت به کار، تجمعات متعددی مقابل نهادهای مختلف 
دولتی در استان گیالن و بنیاد مستضعفان در تهران به عنوان 
سهامدار اصلی کارخانه برگزار کردند، افزود: در نهایت با خروج 
شماری از کارگران، موضوع بالتکلیفی ۶۷ نفر از کارگران ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در سال ۹۵ این کارخانه با همه تجهیزات به 
همراه یک معدن بزرگ سنگ به یک پیمانکار سنگ فروخته 

شد.
این کارگر با بیان اینکه خریدار در حین واگذاری موظف شد 
در ازای استخراج معادن سنگ آهک، یک صنعت جدید در جوار 
معدن ایجاد و کارگران بیکار شده را مشغول به کار کند، افزود: 

چند سال است پیمانکار از معادن سنگ این کارخانه در حاشیه 
شهر لوشان )کوه های آسمانسرا( سنگ )تراورتن( استخراج 
می کند اما برخالف وعده ای که به شــورای تامین شهرستان 
رودبار و سهامداران سابق کارخانه حین واگذاری داده، اقدامی 
در جهت راه اندازی کامل واحد جدید و اشتغال نیمی از کارگران 

بیکار شده، صورت نداده است.
وی با بیان اینکه کارگران خواستار بازگشت به کار در واحد 
صنعتی سابق خود هستند، اظهار داشــتند: سال ها در این 
کارخانه قدیمی زحمت کشیده ایم و به دلیل مهیا نبودن شرایط 
کار در منطقه همچنان با چند سر عائله بیکار هستیم. حال چرا 
باید کارفرما با نادیده گرفتن شرایط زندگی ما کارگران قدیمی 

کارخانه، نیروی کار غیربومی جذب کند؟

اعتراض کارگران سابق سیمان لوشان

وعده بازگشت به کار عملی نشد

دیوان عدالت مرجعی 
است که افراد و تشکل ها 

می توانند در آن طرح دعوی 
کرده و از افراد یا سازمان ها 

شکایت کنند. جایی که 
تضییع حقی به واسطه 

قوانین، آرا، بخشنامه ها 
و... اتفاق افتاده، این نهاد 
می تواند مداخله کرده و 

موضوع را بررسی می کند

افزایش ۲۱درصدی 
دستمزد به دلیل تورم 
انتظاری غیرمنطقی و 

نادرست است. قانون گذار 
نگفته که براساس تورمی 

که پیش بینی می شود 
افزایش دستمزد بدهید، 

بلکه می گوید براساس 
تورم محاسبه شده حقوق 

کارگران افزایش یابد
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