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 کارکنان سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی:

طرح طبقه بندی باید اجرا شود
کارکنان مــدت موقت ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی نسبت به عدم اجرای قانون 

طبقه بندی مشاغل معترضند.
این کارکنان با بیان اینکه در هفته جاری برای 
مطالبه حقوق قانونی خود مقابــل دفتر مدیریت 
سازمان تجمع کردیم و پیگیر حقوق خود شدیم، 
به ایلنا گفتند: حکم قانونی وزارت کار درباره اجرای 
طبقه بندی مشاغل باید اجرا شود. این طبقه بندی 
باید از ســال ۱۳۹۰ به اجرا درمی آمــد که به رغم 
وعده های داده شده هنوز به مرحله اجرا درنیامده 

است.
این کارکنان می گویند در بین حدود ۳۰هزار 
شاغل منطقه ویژه، ما بدترین وضع معیشتی را داریم. 
اگر طرح طبقه بندی اجرایی شود تا اندازه ای معیشت 
ما بهبود می یابد وگرنه باید با حقوق های بســیار 

پایین تر از کارکنان رسمی و قرارداد دائم کار کنیم.
این کارکنان از مدیریت منطقه ویژه درخواست 
دارند هرچه زودتر به قانون عمل کرده و در وضعیت 

معاش کارکنان مدت  موقت، بهبود حاصل کند.
    

برگزاری هشتمین دور از تجمع 
اعتراضی کارگران الستیک پارس

کارگران الســتیک پارس ســاوه، دیــروز در 
هشــتمین روز متوالی دســت از کار کشیده و در 

محوطه مجتمع تجمع اعتراضی ترتیب دادند.
به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران با بیان اینکه 
خواسته اصلی ما، حل مشکل صندوق پس انداز و 
استرداد پول هایی است که در سال های گذشته در 
آن اندوخته کرده ایم، می گوید: از سال ۹7 که مجتمع 
به بخش خصوصی واگذار شــد، دیگر ریالی وام به 
کارکنان ندادند. ما خواستار این هستیم که صندوق 
وام کاماًل برچیده شده و پول های کارگران به اضافه 
سهم پنج درصدی که هر ماه کارفرما قباًل برای هر 

کارگر واریز کرده، بازگردانده شود.
این کارگــر تاکید می کنــد: کارفرما حاضر به 
پذیرش خواسته های کارگران نیست و مسئولیتی در 
قبال دیون شرکت قبل از واگذاری برعهده نمی گیرد. 
کارگران الستیک پارس می گویند: حتی عیدی ها 
را به حســاب کارگران واریز نکرده اند. پیشتر قول 
داده بودند که عیدی ها واریز می شود اما هنوز به این 
وعده وفا نکرده اند و به نظر می رسد هیچ توجهی به 

مطالبات کارگران ندارند.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
حقوق کارگران با توجه به قدرت 
پرداخت کارفرمایان تعیین شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که 
بهترین نحوه اصالح حقوق کارگران از طریق اعمال 
معافیت مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش قیمت 

مواد اولیه مورد نیاز آنها امکان پذیر است.
حســن لطفی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت اســت که باید میزان 
افزایش حقوق کارگران به تایید آنها برسد، ضمن 
اینکه باید متناســب با وضعیت اقتصادی کنونی 

کشور تصمیم گیری کنند.
نماینده رزن و درگزین در مجلــس ادامه داد: 
معموال مفروضاتی که در این زمینه در نظر گرفته 
شده با واقعیات موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، 
کمااینکه ممکن است ما بخواهیم حقوق کارگران را 
7 میلیون تومان تعیین کنیم اما باید به این نکته هم 
توجه کرد که بخش خصوصی هم باید توان پرداخت 

این مبلغ را داشته باشد.
وی تصریح کــرد: تحمیل فشــار اقتصادی بر 
کارفرمایان باعث می شود که کارگاه خود را تعطیل 
کرده و در پــی آن تعداد زیــادی از کارگران بیکار 
شوند، همچنین فشار ناشی از مشکالت اقتصادی 
بر کارگران نیز باعث می شــود که انگیزه ای برای 
انجام وظایف خود نداشته باشند بنابراین تمام این 
موارد باید در این شــورا مورد بررسی قرار گرفته و 
در نهایت یک درصدی افزایش مشــخص شود اما 
تعیین رقمی مشخص برای تمام کارگران اقدامی 

غیرکارشناسانه است.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما باید برای رفع 
مشکالت اقتصادی کارگران، آمار دقیقی از تعداد 
آنها و وضعیت درآمد و هزینه کردهای تمام کارگاه ها 

و کارخانجات موجود در کشور داشته باشیم.
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اخبار کارگری

امروز )دوازدهم اسفند( نخستین 
نشست رســمی شــورای عالی کار 
با موضــوع تعیین دســتمزد ۱۴۰۰ 
برگزار خواهد شد. پیشتر و در کمیته 
دستمزد ذیل این شورا، سبد معاش 
حداقلی برای ســال آینده ۶ میلیون 
و ۸۹۵هزار تومان نرخ گذاری شــد و 
نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان، 
پای این رقــم را امضا گذاشــتند که 
مقدمه ای برای آغاز جلســات اصلی 

شورای عالی کار محسوب می شد.
»آیت اســدی«، عضــو کارگری 
شورای عالی کار، در رابطه با وضعیت 
این جلسات و پیش بینی از فضای آن 
می گوید: سوال ما از کارفرمایان این 
اســت که واقعاً چه تفکری در مورد 
دســتمزد و زندگی کارگران دارید؟ 
کارگران عضو خانــواده کارفرمایان 
هســتند و در هــر مجموعــه ای که 
مشــغول هســتند، به نوعــی عضو 
خانــواده تولید و کارفرما محســوب 
می شوند. کارفرما باید متوجه این نکته 
اساسی باشد که کارگر برای ادامه کار، 
باید رمق داشته باشد. دستمزدهای 
فعلــی رمقی بــرای کارگــران باقی 
نگذاشته اســت. باید از بعد اجتماعی 
نیز به دســتمزد کارگر نگاه شــود و 
تبعات اجتماعی پایین بودن دستمزد 

در نظر گرفته شود.
او ادامــه می دهد: امســال انتظار 
داریم دولتی ها و کارفرمایان، متفاوت 
از ســال های قبل رفتــار کنند یعنی 
واقع بینانه به مساله دســتمزد نگاه 
کنند و هر دو گروه کمــک کنند که 

وضع معاش کارگران بهبود یابد.
بــه گفتــه وی، کارفرمایان فقط 
به دســتمزد کارگر حساسیت دارند 
و افزایش ســایر هزینه هــای تولید، 
برایشــان اهمیت ندارد. در سال های 

اخیر این قشر فقط به افزایش عادالنه 
دســتمزد معترضنــد و در مقابــل 
باالکشــیدن ســایر نرخ های تولید، 

غالباً سکوت اختیار می کنند!
اسدی در توضیح بیشتر می افزاید: 
در روزهای گذشــته مجلس مصوب 
کرد کــه هزینــه بــرق بنگاه های 
بزرگ تا مــرز 2۰۰درصــد افزایش 
یابد. کارفرمایان هیچ حرفی نزدند و 
اعتراضی به این مساله نداشتند ولی 
وقتی بحث حقوق کارگر می شــود، 
همگی به یک باره حســاس می شوند 
و با تمام تــوان، در مقابــل افزایش 
عادالنه و قانونی دستمزد، ایستادگی 
می کنند. اگر واقعاً می خواهیم جهش 
تولید داشته باشیم و تولیدمان رونق 
بگیرد، باید بــه مهم ترین عامل رونق 
و بهره وری یعنی »مزد کارگر« توجه 
کنیم. اگر مزد کارگران واقعی نشود، 

تولید رونق نخواهد گرفت.
 دستمزد ۹۹، 

حدود ۱۰۰ دالر است
»احسان ســلطانی«، پژوهشگر 
اقتصادی، در نموداری که تهیه کرده 
اســت، میزان دســتمزد کارگران را 
براساس قیمت دالر در طول سال های 

اخیر نشان داده است.
سلطانی با اســتناد به این نمودار 
می گوید: حداقل دســتمزد قانونی 
نیروی کار کشــور در سال ۱۳۹۹ به 
۱۱۰ دالر و در اســفند ماه این سال 
به ۱۰۰ دالر ســقوط کرده که حدود 
یک ســوم رقم دســتمزد سال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، یک پنجم سال ۱۳۸۹ 
و پایین ترین  میزان در سه دهه گذشته 
است. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی 
)قدرت خریــد( دالر، ارزش حداقل 
دستمزدها در سال جاری کمتر از کم 
و بیش یک دوم سال های قبل از ۱۳۹7 

و یک سوم میانگین دوره ۱۳۶۸-۹۶ 
است. دســتمزدهای بخش مهمی از 
کارکنان غیررسمی هم کمتر از ۱۰۰ 

دالر در ماه است.
ایــن کارشناســی اقتصــادی با 
تاکید بر اینکه »مزد کارگر« منجمد 
شــده و ثابت مانده اما همه هزینه ها 
افزایش یافتــه، می گویــد: افزایش 
۱۳۰درصدی قیمت دالر نســبت به 
آبــان ۱۳۹۸، حــذف ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی و در سوی دیگر هرج 
و مرج کامــل اقتصادی و آزادی عمل 
بنگاه های خصولتی-رانتی و تحریک 
فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه 
توسط عوامل وابسته به دولت، منجر به 
شوک دوم قیمت ها و گرانی و افزایش 
قیمت اغلــب کاالهــا، از آب معدنی 
گرفته تا ورق فوالد و مسکن، متناسب 

با قیمت دالر شده است.
دستمزد فعلی، پایین ترین 

دستمزد در سطح جهان است
آیت اســدی نیز با اشــاره به این 
نمودار می گوید: دســتمزد کارگران 
ایــران، امــروز حــدود ۱۰۰دالر 
برای هر ماه اســت که شــاید بتوان 
گفت پایین ترین دســتمزد در بین 
کشورهای جهان است. انتظار داریم 
امسال یک مقداری واقع بین باشند و 
با توجه به واقعیات در مورد دستمزد 

کارگر، رای و نظر بدهند.
به گفته وی، الاقل بایــد به اندازه 
افزایش هزینه ها در طول سال جاری 
یا همان تفاضل دو ســبد معاش که 
برابر با یک میلیون و ۹۵۰هزار تومان 

است، دستمزد را افزایش دهند.
او تاکیــد می کنــد: ایــن رقــم 
حداقلی، خط قرمز گــروه کارگری 
در مذاکــرات مزد اســت؛ رقمی که 
دیگر قابل مذاکره و بحث نیســت و 

 فقط ســر باالتر از این رقم، می توان
 مذاکره کرد.

 رونق مشاغل کاذب 
در خالء واقعی شدن دستمزد

نماینــده کارگــران در مذاکرات 
مزدی می گوید: ما سال هاست نسبت 
به موضــوع تاثیر دســتمزد در رونق 
تولید تذکــر داده ایم امــا دولتی ها و 
کارفرمایان نادیده گرفتند. معتقدم 
اگر امســال هم نســبت به موضوع 
بی تفــاوت باشــند ســال آینــده 
کارفرمایــان باید دربــه در و معطل 
کارگر خوب و باتجربه باشــند چراکه 
دیگر هیچ کارگر خوبی که از ســطح 
تخصص و مهارت باال برخوردار است، 
حاضر نیســت با این دســتمزدهای 
ناچیز کار کند. یک نیروی کار باسابقه 
و متخصص یک ماه برود ســر کار که 
ماهی ســه میلیون تومان دستمزد 
بگیرد؟ این کار را نمی کند. االن اوضاع 
به گونه ای اســت که فــرد برود چند 
ســاعت بعدازظهر در اسنپ کار کند 
یا مسافرکشی کند، بیشتر از حداقل 
حقوق رسمی، درآمد دارد و به همین 
دلیل است که مشــاغل غیررسمی تا 

این حد رونق گرفته و نیروهای کار را 
به سمت خود جذب کرده است.

به گفته اســدی، دیگر انگیزه ای 
برای کار نیســت چون ســه میلیون 
تومان، اندازه هزینه سفره های خانوار 
نیست و با این پول کارگر چطور اجاره 
خانه بدهــد و هزینه هــای درمان را 

پوشش بدهد؟
اســدی می گوید: یک کارفرما یا 
مدیر خوب، مدیری اســت که هوای 
کارگر خوبــش را دارد و حامی واقعی 
شدن دســتمزد اســت چرا که اگر 
دســتمزد کارگر، واقعی شود انگیزه 
او برای کار و تولید بیشــتر می شود و 
باز خود کارفرما منتفع می شود چراکه 
راندمان تولید و بهره وری بنگاه، ارتقا 
می یابد. واقعی شدن دستمزد به نفع 
همه گروه هاســت و باید دستمزد را 
فرایندی و سیستماتیک ببینند و به 

همه تبعات آن توجه کنند.
اسدی بر واقعی شدن شاخص های 
مذاکره مزدی تاکید دارد و می گوید: 
باید شــاخص های واقعــی و عینی 
در مذاکــرات مدنظــر قــرار بگیرد. 
مذاکره باید براساس واقعیات زندگی 
اجتماعی کارگران پیش برود. امروز 
هزینه های واقعــی زندگی کارگران، 
براساس نرخ دالر است بنابراین نسبت 
دستمزد به دالر و هزینه های دالری 
زندگی باید در مذاکرات مزدی، مبنا 

قرار بگیرد. 
آیا واقعــاً عادالنه اســت که یک 
کارگر برای یک مــاه کار کردن، فقط 
۱۰۰ دالر دســتمزد بگیرد؟ کجای 
جهــان، چنین نســبت ناعادالنه ای 
برقرار اســت؟ مگر کارگر ایرانی که 
ســطح خوبی از مهارت و تخصص را 
دارد، نباید بتواند با دستمزد دریافتی 
خود زندگی کند؟ اگــر می خواهند 
نیروی کار به کار کردن رغبت داشته 

باشــد و به هرجا کــه امکانش فراهم 
باشــد، مهاجرت نکند، باید دستمزد 

را واقعی کنند.
این نماینده کارگــری در پایان با 
تاکید بر اهمیت بســیار واقعی شدن 
دستمزد می گوید: حداقل مزد مصوب 
شورای عالی کار، از اهمیت و گستره 
اعمال وسیعی برخوردار است. عالوه 
بر چند میلیون کارگر شاغل، معاش 
حــدود ۳ میلیون بازنشســته نیز به 
افزایش حداقل دســتمزد در شورای 

عالی کار وابسته است. 
کاری نکنند که در ســال آینده 
باز هم شــاهد اعتراضات کارگران 
و بازنشســتگان باشــیم. مزدی که 
تعیین می شــود، ضامــِن حیات و 
ممات کارگران بازنشســته اســت؛ 
کارگرانی که بعد از ســال ها زحمت 
و مرارت برای تولید و سازندگی این 
مملکت، امروز در ایام بازنشستگی 
بیش از هر چیز، سزاوار یک زندگی 
و معیشــت شایســته و بی دغدغه 
هســتند. کارفرمایــان و دولــت 
امســال متفاوت از ســال های قبل 
و با واقع بینی به ســر میــز مذاکره 
بیایند و تبعات اقتصادی و اجتماعی 
افزایش عادالنه دستمزد را صادقانه 

تحلیل کنند.

نخستین نشست مزدی شورای عالی کار امروز برگزار می شود

تصمیم گیری برای فقیرترین کارگران جهان

خبر

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی با تشریح وضعیت 
بد واحدهای تولیدی در قزوین، در نامه ای از ابراهیم رئیســی 
درخواست کردند رسیدگی به وضعیت شرکت کنتورسازی و 

کارگران آن را در اولویت قرار دهد.
به گزارش ایلنا، در بخشــی از این نامه آمده اســت: »در 
سال های اخیر شاهد اقدامات و پیگیری موثر قوه قضاییه برای 
مقابله با فساد در کشــور بوده ایم و این مهم موجب دلگرمی 
و مشارکت اقشــار مردم در مبارزه با فساد شده است... طبق 
آمارهای برآورد شــده، در دهه های گذشــته سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام و کمال اجرا نشد و در مسیر 
درستی قرار نگرفت که موجب ضربه چشمگیری به صنایع 
و کارخانجات کشور شــد. ضربان متعادل اقتصاد کشور در 
گرو سرمایه های در گردش مفید و البته تولید داخلی است و 
شوک حاصل از این کارکرد نادرست به صنایع کشور، موجب 
التهاب نظام اقتصادی و نزول آن می شود. تمامی این مسائل 
زنجیره وار وابسته به واگذاری صنایع و بنگاه های اقتصادی 
کشور به افراد صاحب تخصص و شایستگی در بخش خصوصی 

است. مطابق سیاست های کلی خصوصی سازی که مبنی بر 
اعمال حاکمیت دولت و جلوگیــری از انحصارطلبی در این 
نوع صنایع است، متأســفانه اغلب دیده شده که این صنایع 
در انحصار کامل مالک قرار گرفــت و اعمال برخی نظارت ها 

و اقدامات مناسب از جانب دولت صورت نپذیرفته است«.
در ادامه این نامه آمده اســت: »استان قزوین به عنوان یکی 
از نقاط صنعتی کشور از آفت واگذاری های نادرست بی نصیب 
نبود. در ابتدا شرکت تولیدی شیشــه قزوین در سال 7۴ و در 

سال های بعد شرکت های نساجی فرنخ، مه نخ، نازنخ، پوشینه باف 
و کنتورســازی ایران به بخش خصوصی واگذار شــدند و حاال 
تمامی این شرکت ها تعطیل شده اند. هدف اصلی ما از این بحث، 
کارخانه ی کنتورسازی ایران است که منبع مرکزی تأمین کنتور 
برای وزارت نیرو و البته یکی از منابع تأمین کنتور برای کشورهای 
حوزه خاورمیانه بوده است. این کارخانه پس از واگذاری به بخش 
خصوصی در سال ۸7 دچار مشکالتی شد و در نهایت به ورطه 

تعطیلی کشانده شد«.
در بخــش دیگری از این نامــه آمده اســت: »در هنگام 
واگذاری تعهدات الزام آوری از جانــب دولت برای طوالنی 
مدت وضع نشد و مالک پس از پنج سال شروع به حساب سازی 
جعلی کرد و بطور ممتد حقوق کارگری را زیر پا گذاشــت. 
بزرگترین تخلف بورسی با حساب سازی های جعلی و گزارش 
خالف واقع به حسابرسان بورســی، توسط مالک و مدیریت 
کارخانه انجام شــد. پرونــده مالک هــم در دادگاه جرایم 
اقتصادی شعبه ۱۰۶۳ از سال ۹۵ باز شده و حکم محکومیت 
ایشان نیز صادر شده ولی محرومیت هیئت مدیره در هاله ای 

از ابهام بوده و کماکان وی از زندان سکان اداره شرکت را در 
اختیار دارد و مدیریت متخلــف همچنان مرتکب تخطی از 
قانون می شود و دســتش در اعمال فساد همچنان باز است. 
طبق نظر کارشناسان، پس از اســتعالم بدهی های کارخانه 
به شیوه صحیح و تأییدشــده و بازشدن پرونده ورشکستگی 
مالک، بازیابی و سرمایه گذاری مجدد بر کارخانه امکان پذیر 
خواهد بود که نیازمند توجــه ارگان های حاکمیتی ازجمله 
دســتگاه قضاســت. در حال حاضر ســرمایه گذارانی برای 
سرمایه گذاری در کارخانه داوطلب هستند اما به دلیل شرایط 
حقوقی پیچیده کارخانه و عدم رســیدگی قاطع به تخلفات 
کارخانه امکان اقدام مؤثر ندارند و بازگشــایی مداوم و موفق 
کارخانه فعاًل به هیچ صورت امکان پذیر نیســت«. در بخش 
پایانی این نامه آمده اســت: »تخلفات مدیریت از سال ۹۴ با 
تالش و پیگیری کارگران به گوش مسئولین، مردم و رسانه ها 
رسانده شد اما عدم رسیدگی به این مشکالت منجر به تعطیلی 
کارخانه، اخراج و بیکاری کارگران پس از پشت سر گذاشتن 
۵ سال نفس گیر و طاقت فرسا شد. دانشجویان قزوین از شما 
خواستار هستند که در سفر به استان قزوین، رسیدگی قضایی 
به این شرکت را در اولویت امور خود قرار دهید، به امید آنکه 
روح به جان بی رمق این قطب صنعتی کشور برگردد و رونق 

تولید و اشتغال را شاهد باشیم«.

دانشجویان قزوینی خطاب به رئیسی:

قوه قضاییه به مشکالت کنتورسازی و کارگران آن رسیدگی کند

هیچ کارگر خوبی که از 
سطح تخصص و مهارت 

باال برخوردار است، حاضر 
نیست با این دستمزدهای 

ناچیز کار کند. وضع به 
گونه ای است که فرد برود 
چند ساعت مسافرکشی 

کند، بیشتر از حداقل 
حقوق رسمی، درآمد دارد

حداقل دستمزد قانونی 
نیروی کار کشور در 

سال ۱۳۹۹ به ۱۱۰ دالر و 
در اسفند ماه این سال 

به ۱۰۰ دالر سقوط کرده 
که پایین ترین میزان در 
سه دهه گذشته است و 
درمجموع شاید بتوان 

گفت پایین ترین دستمزد 
در بین کشورهای جهان 

به شمارمی آید

 شماره   747 /  سه شنبه 12 اسفند   1399  /   18  رجب 1442  / 2 مارس   2021


