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هر ســال به نیمه دوم و فصل سرد 
سال که نزدیک می شویم، بحث مزد و 
حقوق ســال آینده داغ می شود. از یک 
طرف، افزایش حقوق کارمندان شاغل 
و بازنشسته زیرمجموعه دولت است که 
میزان آن در الیحه بودجه ساالنه می آید 
و معمــوالً محل بحــث و گفت وگو در 
کمیسیون های بودجه ای مجلس قرار 
می گیرد و از طرف دیگر، بحث دستمزد 
کارگران شــاغل در بخش خصوصی 
است که میزان افزایش سالیانه آن باید 
براســاس گفت وگوهای سه جانبه در 

شورای عالی کار تعیین شود.
در شورای عالی کار به عنوان تنها 
نهاد سه جانبه کشور، دولت فقط یک 
ضلع از سه ضلع مثلث چانه زنی است 
با این حــال، وزن نمایندگان دولت 
که عمومــاً وزرای اقتصادی کابینه 
هستند، در جلسات شــورای عالی 
کار سنگین است چرا که همواره به 
جای سه نفر کارشــناس و مدبر در 
امور اقتصادی که قانــون کار برای 
ترکیب شــورای عالی کار پیشنهاد 
می کند، سه عضو کابینه دولت )در 
ســطح وزیر یا معاونان( به جلســه 
می آیند و در نتیجه تعداد نمایندگان 
دولت به شــش نفر می رسد. بدیهی 
است که ســه نماینده کارگری در 
مقابل شش نفر عضو دولت که همواره 
همدســت و هم رای ســه نماینده 
کارفرمایی هستند، قدرت چندانی 

برای چانه زنی موثر ندارند.

مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ 
؛چالش برانگیزتر از سال های قبل 

امســال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ 
می تواند چالش برانگیزتر و دشــوارتر 
از سال های قبل باشــد. یک دلیل آن، 
همجه های اخیر نمایندگان مجلس به 
همین حداقل دستمزد ناکافی است. 
نمایندگان مجلــس، امضاکنندگان 
طرحی هســتند که قصــد دارند مزد 
توافقــی را با تغییر تخریبــی ماده ۴۱ 
قانون کار، تبدیل بــه قانون کند. دلیل 
دیگر آن، ســوگیری های مزدی دولت 
در بخشنامه های ابتدایی تدوین الیحه 
بودجه و پافشاری بر افزایش ۱۰درصدی 
حقوق کارمندان است. اگرچه حقوق 
کارمندان و میــزان افزایش حقوق آن 
هیچ ربطی به کارگران و مذاکرات مزدی 
در شــورای عالی کار ندارد اما معموالً 
دولتی ها همان عدد افزایش در الیحه 
بودجه را به عنوان پیشنهاد اولیه یا پایه 
چانه زنی بــا خود به شــورا می آورند و 
بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان 
در الیحه بودجه، از منظر نقطه شــروع 
مذاکرات مزدی حائز اهمیت است. مثاًل 
سال قبل که افزایش حقوق کارمندان 
۲۵درصد بود، دولتی ها با این رقم شروع 
کردند کــه در نهایت میــزان افزایش 

حداقل دستمزد ۳۹درصد شد.
البتــه افزایش ۱۰درصــدی برای 
حقوق کارمندان شــاغل و بازنشسته، 
به نوبه خود و فــارغ از معادالت مزدی 
کارگران بخــش خصوصی، بســیار 
انتقادبرانگیز اســت. در شــرایطی که 
تورم رســمی حدود ۵۰درصد اســت 

و ما دقیقــاً در دل یک ابرتورم به ســر 
می بریم و در حالی که تمام هزینه های 
ضــروری زندگی در همیــن بازه یک 
ساله، بیش از صددرصد افزایش یافته 
است، چطور افزایش ۱۰درصدی حقوق 
می تواند مکفی باشد، به خصوص برای 
بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای 
مزدی ندارند و امــکان جبران کمبود 
هزینه هــای زندگی برایشــان فراهم 
نیست.بیستم مهر ماه، بخشنامه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ توســط رئیس جمهور 
به دســتگاه های کشــور ابالغ شد. در 
بخشــی از این بخشــنامه آمده است: 
»تمامی شــرکت های دولتی ازجمله 
شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات 
خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، 
افزایش ضریب ریالــی حقوق را به طور 
علی الحســاب ۱۰در صد لحاظ کنند. 
رقم قطعی ضریب بــه تصویب هیأت 
وزیران خواهد رســید. افزایش حقوق 
و دســتمزد مشــموالن قانون کار هم 

علی الحساب ۱۰درصد لحاظ شود. رقم 
قطعی افزایش به تصویب شورای عالی 

کار خواهد رسید«.
آیا افزایش حقوق »پلکانی« 

خواهد بود؟
اما چهار روز بعدتر یعنی بیســت و 
چهارم مهر ماه، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه در پاســخ به انتقادات بسیار، 
توضیحاتی ارائه داد. میرکاظمی با بیان 
اینکه در ســال آینده افزایش حقوق به 
صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار 
کرد: بر این اســاس تالش بر این است 
که حداقل افزایش اعمال شــده ولی 
حقوق های پایین ممکن است تا باالی 
۳۰درصد نیز افزایش یابد اما کســانی 
که چندین بار افزایش حقوق داشته اند 
کمترین درصد رشد را خواهند داشت، 
بنابراین افزایش حقــوق برای تمامی 
کارکنان یکســان نیست.به گفته وی، 
میانگین افزایش حقوق در ســال بعد، 
۱۰درصد خواهد بود.با این حساب، اگر 
بخش حقوق و دستمزد الیحه بودجه با 
رویکرد افزایش پلکانی اصالح شود )حال 
چه توسط دولت و چه توسط مجلس( و 
اگر سازوکار اعمال این پلکان، برعهده 
خود نهادها گذاشته نشود بلکه در الیحه 
با درج یک جدول مزدی، مشخص کنند 
که چه گروه هایی مشمول افزایش بیش 
از ۳۰درصد، چه گروه هایی مشــمول 
افزایــش ۱۰ تــا ۳۰درصــدی و چه 
گروه هایی مشــمول افزایش کمتر از 
۱۰درصد می شوند، می تواند تا حدودی 
اوضاع بهتر شود. در واقع، باید مزدبگیران 
کف بگیر یا نزدیک به کف بگیر را مشخص 
کنند و نهادهای دولتی را موظف کنند 
که حقوق این گروه ها را به اندازه تورم و 

سبد معیشت افزایش دهند.
هزینه های دالری، دستمزد ریالی

»نادر مــرادی« فعــال کارگری و 
عضــو کانــون هماهنگی شــوراهای 
اسالمی کار استان تهران در این رابطه 
می گویــد: تصمیم گیرنده دســتمزد 
کارگری، شــورای عالی کار اســت اما 
سوال اینجاست که با این تورم، چطور 
می خواهند فقط ۱۰درصد حقوق ها را 
افزایش دهند؟ آیا به این فکر نمی کنند 
که مردم چطــور باید امــور زندگی را 
بچرخانند؟ همه اجناس و محصوالت در 
کشور با قیمت دالر عرضه می شود، فقط 
دستمزد کارگر و کارمند به ریال است. 
قیمت کاالهای ساده مثل لبنیات، دالری 
است. داروها به شدت گران شده چون 
مدعی هستند قیمت دالر افزایش یافته 
و نمی توانیم ارز دولتی اختصاص بدهیم. 
چطور است که دستمزد به ریال است و 

هیچ تغییری نمی کند؟ تصمیم گیران، 
چشم شــان را روی دستمزد بسته اند و 
همه چیز را با نرخ دالری گران می کنند.
او اضافه می کند: اغلب اقتصاددانانی که 
برای دولت ها تز و برنامه می دهند، اصوالً 
نگاهشان غلط است. اینها مدام مدعی 
می شوند افزایش دستمزد مخرب است 
و تورم ایجاد می کند. خوب است که این 
افراد وضع زندگی کارگران در کشورهای 
دیگر را ببینند، حتی کشورهای منطقه 
نه فقط کشورهای توسعه یافته. در کجا 
دستمزد موجب تورم شــده است؟ در 
کشورهایی که دستمزد با سبد معیشت 
و تورم واقعی همخوانی دارد، چرا تورم 

نزدیک به صفر است؟
 مجلس هم به نعل می زند 

و هم به میخ
انتقاد به افزایش ۱۰درصدی حقوق 
در میان نماینــدگان مجلس نیز دیده 
می شــود اما اغلب آنها از یک طرف به 
نعل می زنند و از طــرف دیگر به میخ 
می کوبنــد، یعنی ظاهــراً منتقد نرخ 
۱۰درصــدی افزایش مزد هســتند و 
هم مدعی می شــوند افزایش حقوق و 

دستمزد تورم زاست!
برای نمونه، در همین روزهای اخیر 
»جعفر قادری« رئیس کمیته اقتصادی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
کف و سقفی که مجلس در بودجه تعیین 
تکلیف می کند معموالً در دســتگاه ها 
رعایت می شــود اما با نــرخ تورمی که 
وجود دارد عمالً اتفاق خاصی در زندگی 
کارمندان رخ نمی دهد. ســال گذشته 
تا ســقف ۲.۵ میلیون تومان به حقوق 
کارکنان دولت اضافه شد و این درحالی 
بود که نرخ تورم خیلی بیشــتر از اینها 
بود. در ســال ۱۴۰۱ نیز قرار است که 
براساس بخشــنامه، فقط ۱۰درصد به 
حقوق ها اضافه شــود درحالی که نرخ 
تورم باالی ۴۰درصد است و عماًل این 
میزان افزایش، پاسخگوی تورم موجود 
نخواهد بود.وی در ادامــه با تذکر این 
نکته که تشکیالت دولت یک تشکیالت 
عریض و طویلی اســت و بیــش از نیاز 
کارمند دارد، گفت: دولت متناســب با 
نرخ تورم نمی تواند افزایش حقوق داشته 

باشد و اصالً امکانش نیست.
»بهرام حسنی نژاد« فعال مستقل 
کارگــری در انتقاد از ســوگیری های 
متحد و ضدکارگری می گوید: ۱۰سال 
طول کشید تا قانون کار تصویب شود. بعد 
هم آن را به تدریج با بخشنامه و دادنامه و 
آیین نامه، مثله و قطعه قطعه کردند. در 
واقع قانون کار قلع و قمع شد و چیزی 
از آن باقــی نمانــد. االن هم صحبت از 

تخریب ماده ۴۱ می کنند، ماده ای قانونی 
که هیچ وقت صحیح اجرا نشده است. 
می خواهند به قیمت از بین بردن امکانات 
اولیه زندگی خانواده های کارگران، یک 
عده سرمایه دار و سوپرمیلیاردر را راضی 
کنند، کســانی را که بــدون پرداخت 
مالیات، درآمدهای نجومی دارند. این 
نوع سیاست گذاری ها، نتیجه اش فقط 

فقیرتر شدن توده های محروم است.
او اضافــه می کنــد: متاســفانه 
ســودجویان قدرت همه جانبه دارند 
و برخی نیز در سیســتم تصمیم گیر با 
همدســتی، به نفع این اقلیت سودجو 
عمل کــرده و بــه حقوق کارگــران و 
دســتاوردهای تاریخی طبقه کارگر 
حمله می کنند. این ۱۰درصد و اعدادی 
که برای افزایش حقــوق ۱۴۰۱ اعالم 
می کنند، بیشــتر مثل شوخی است. 
در شرایط ناگوار فعلی، حتی ۵۰درصد 
افزایش حقوق هم کفــاف نمی دهد. 
کدام کاالیی را ســراغ داریــد که جزو 
نیازهای ضروری مردم باشــد و در این 
یک سال اخیر، بیش از ۱۰۰درصد گران 
نشده باشد؟ مسکن ۴۰ متری، کاالیی 
الکچری شده و ما کارگران دیگر جایی 
نداریم که رویش بایستیم. دیگر حق بر 

شهر و حق بر خانه نیز نداریم!
سلب تمام حقوق از کارگران

»حق بر شــهر«، »حق بر زیســت 
شــرافتمندانه« و باقی حقوق انسانی 
مندرج در قانون اساســی، از یک طرف 
با تورم و گرانــی از میان مــی رود و از 
ســوی دیگر، با خروج از چتــر قانون و 
معاف ســازی و صدور بخشنامه های 
مکرر، سلب می شــود. در این شرایط، 
گفته می شــود حقوق و دســتمزد در 
سال بعد، فقط باید ۱۰درصد افزایش 
یابد و نمایندگان مجلس که علی القاعده 
باید وکیل ملت باشــند، ظاهراً به این 
نرخ ها انتقاد می کنند اما به مجرد انتقاد 
کردن، مدعی می شوند چاره ای نداریم و 
نمی توانیم حقوق و دستمزد را به نرخ 

تورم برسانیم!

افزایش ۱۰درصدی حقوق یا رشد پلکانی؟

هم نوایی دولت و مجلس علیه مزدبگیران

خبر

عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات 
جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای 
اجرای مزد منطقه ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد ازجمله 

مطالب مطرح شده در جلسه بود.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار کرد: اولین کار در دولت ســیزدهم، 
نظم بخشی به برگزاری جلســات شورای عالی 
کار بود. در همین رابطه مقرر شــد ماهی دو بار 
جلسات کمیته دستمزد به انضمام ارائه برنامه های 
هدف مند برگزار شود تا در نهایت تا ابتدای اسفند 

ماه بتوانیم در مورد دســتمزد به نتایج مناسبی 
برسیم. اولین جلسه روز دوشــنبه برگزار شد و 

جلسه بعدی نیز ۲۲ آذر ماه برگزار خواهد شد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه خط کش و 
معیار ما برای تعیین دستمزد و سبد معیشت قانون 
کار، تورم و هزینه های زندگی است، افزود: با توجه 
به دستور سال گذشته کمیته مبنی بر بررسی مزد 
براساس مناطق و صنایع، راهکارهای اجرایی این 
طرح در جلسه ارزیابی شد که آیا اجرا کردن این 

سیاست کاربردی است یا خیر.
وی ادامه داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی 

و دارایی تحقیقاتی در این رابطه انجام داده اند که 
قرار شد در جلســه آتی، جزئیات تحقیق خود را 

ارائه دهند.
تاجیک افــزود: همچنین بحــث ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مطرح شــد. تخصیص ایــن ارز به اقالم 
خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشــور از 
مطالبات جامعه کارگــری بود. قطعاً جابه جایی 
این عدد تورم زیادی به جامعه تحمیل می کند و 
باید روش های کمک به جامعه کارگری را بررسی 
کنیم و دولتی ها موارد حمایت از جامعه کارگری را 

مطرح خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: 
اگر قرار اســت اتفاقی در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بیفتد باید به ما اعالم شــود تا ایــن فاکتور را در 
تصمیم گیری های مربوط به دســتمزد در نظر 
بگیریم.تاجیک با بیان اینکه سطح تصمیم گیری 
در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی باالتر از شورای عالی کار 
است، تصریح کرد: پرداخت یارانه توسط دولت 
نیز جای بحث دارد زیرا یکی از چالش ها و ایرادات 
دولت های قبلی، نحــوه غربالگری یارانه بگیران 
بود که نشــان داد اطالعات کامل و صددرصدی 
و زیرســاخت های اجرایی وجود ندارد چراکه به 
دلیل حذف اشتباه برخی از یارانه بگیران از صف 
دریافت یارانه، حق بسیاری از کارگران ضایع شد.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر نیز مساله نحوه 
محاسبه تورم مورد نظر جامعه کارگری است. تورم 

باید روی هزینه های زندگی کارگران محاسبه شود 
اما به دلیل اینکه تورم روی دستمزد سال گذشته 
محاسبه می شود منجر به عقب ماندگی دستمزد 

کارگران شده است.
تاجیک گفت: در جلســات بعــدی کمیته 
دستمزد، این موضوع به صورت جدی تر مطرح 

خواهد شد.

نخستین جلسه کمیته دستمزد برگزار شد

مخالفت کارگران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

سودجویان قدرت 
همه جانبه دارند و برخی 

نیز در سیستم تصمیم گیر 
با همدستی، به نفع این 

اقلیت سودجو عمل کرده 
و به حقوق کارگران و 

دستاوردهای تاریخی طبقه 
کارگر حمله می کنند

اغلب نمایندگان مجلس از 
یک طرف به نعل می زنند 

و از طرف دیگر به میخ 
می کوبند، یعنی ظاهراً 
منتقد نرخ ۱۰درصدی 
افزایش مزد هستند، 

ولی مدعی می شوند که 
افزایش حقوق و دستمزد 

تورم زاست
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نسرین هزاره مقدم

نماینده ابهر در مجلس:
 مشکالت کارگران شرکت مینو

 را پیگیری می کنیم
نماینده ابهر، خرمدره و ســلطانیه در مجلس 
گفــت: در بازدید اخیر خود از شــرکت مینو، قول 
مســاعد برای حل مشــکالت کارخانه و کارگران 

داده شد.
حســن شــجاعی علی آبادی در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت گفت: روز دوشنبه به همراه 
سرپرست فرمانداری خرمدره و جمعی از مسئولین 
و معتمدین شهرستان، از شرکت مینو و واحد چاپ و 
بسته بندی تندیس مینو بازدید کردم و از نزدیک در 

جریان روند فعالیت کارخانه قرار گرفتم.
نماینده ابهــر در مجلس افــزود: در این دیدار 
مشکالت کارگران را استماع و برای رفع مشکل آنها 
اقدامات الزم صورت گرفت، ضمن اینکه مدیرعامل 
جدید این شرکت قول مساعد برای حل مشکالت 

کارگران را دادند.
وی عنوان کرد: در این بازدید برخی از مشکالت 
مهم شرکت ازجمله بحث تامین مواد اولیه مطرح 
شد که آمادگی خود را برای پیگیری های الزم جهت 
حل مشکالت شرکت و کمک به تامین منافع مردم 

و کارگران اعالم کردم.
    

مشکل بیکاری جوانان منطقه 
گرمی مغان به زودی حل می شود

نماینــده گرمی 
مغــان در مجلــس 
گفت: با پیگیری های 
صــورت در ماه های 
هد  شــا  ، ه ینــد آ
راه اندازی چند کارخانه در شهرستان خواهیم بود 
که این موضوع می تواند بخش اعظمی از مشــکل 

بیکاری را حل کند.
ولی اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت گفت: یکــی از اولویت های اساســی و مهم 
شهرستان گرمی، معضل بیکاری است که به زودی 
در این شهرستان اتفاقات مطلوبی در این رابطه رقم 
خواهد خورد و در حقیقت بخش اعظمی از بیکاری 

جوانان مرتفع می شود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: همه تالش خود 
را برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم به 
کار خواهم گرفت زیرا با این مهم اتفاقات خوبی در 
زندگی مردم رقم می خــورد و در کاهش مهاجرت 
هم تاثیرگذار است که برای محقق شدن این هدف از 

هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.
    

نیروهای قراردادی اداره فرهنگ و ارشاد:
بعد از 20 سال کار، حداقل 

حقوق را می گیریم
جمعی از کارکنان قــراردادی اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در استان کهگیلویه و بویراحمد در 
اعتراض به حقوق پایین خود گفتند: بعد از حدود 
۲۰ سال خدمت در این اداره، دستمزدمان حدود 
۳میلیون و 8۰۰هزار تومان است و ما به شدت به این 

وضعیت اعتراض داریم.
به گزارش ایلنا، یکی از کارکنــان این اداره در 
اقدامی نمادین به پشت بام اداره ارشاد رفت و گفت: 
اگر مسئوالن کشور به فکر حقوق کارمندان این اداره 
نباشــند و اگر تا یک ماه آینده این وضعیت درست 
نشــود، راهی جز این ندارم که خود را از پشت بام به 

پایین بیندازم.
در همین زمینه »امان اهلل نجفی« معاون مالی 
اداره فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد می گوید: 
وزارت ارشاد از اول سال اعالم کرد که احکام نیروهای 
قراردادی، مشابه پیمانی ها باشد و همین تصمیم 
باعث شد حقوق این کارمندان حدود یک میلیون 
و ۵۰۰هزار تومان کاهش پیــدا کند.وی ادامه داد: 
این کارمندان در فیش حقوقی سال ۹۹ خود مبلغی 
را تحت عنوان سایر دریافت می کردند و این باعث 
می شد دستمزد آنها بیشتر از حداقل حقوق شود اما 
با اعالم اداره ارشاد احکام این کارمندان مشابه احکام 
پیمانی ها شد و این مبلغ از دستمزد آنها حذف شد. 
با این اوصاف افزایش دستمزد ۱۴۰۰ عمال در حقوق 
امسال این کارمندان نشان داده نشده و آنها تقریبا 
مشابه سال قبل و بعضا کمتر از آن حقوق دریافت 

می کنند.
نجفی با بیان اینکه این مشکل سراسری و صرفا 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد نیست، گفت: 
مدرک این کارمندان پایین است و به همین دلیل این 
افراد حتی فوق العاده ای که مختص کارمندان دیگر 
است را دریافت نمی کنند.وی در پایان گفت: برای 
رفع این مشکل بارها با وزارت ارشاد مکاتبه کردیم و 
حتی حضوری به جلسه با مسئوالن مربوطه رفتیم 
که متاسفانه جواب آنها این بود که راهی وجود ندارد. 
در هر حال امیدواریم مشکل این کارمندان هر چه 
سریعتر حل شود، چرا که دریافت حداقل حقوق بعد 

از ۲۰ سال کار، واقعا دور از عدالت است.

اخبار کارگری

معاون دادگســتری گیالن با بیــان اینکه 
کارگران پروژه سد شفارود سه ماه حقوق دریافت 
نکرده اند و مشکالتی برای آنان ایجاد شده، گفت: 
ظرف یک هفته آینده پیمانکار اقدام به پرداخت 

مطالبات و معوقات کارگران خواهد کرد.
جان احمد آقایی، سد شفارود را یکی از منابع 
بســیار مهم آبی در غرب استان گیالن دانست 
و با بیــان اینکه طی چند ماه اخیر مشــکالتی 
برای کارگران پروژه پیــش آمده، گفت: یکی از 
رسالت های دستگاه قضایی براساس قانون رفع 

دغدغه و نگرانی مردم به ویژه قشر کارگر است 
و خوشبختانه مردم دستگاه قضایی را پناهگاه 
خود می دانند و در جهت مطالبات خودشــان 

مراجعه می کنند.
وی با اشــاره به برگزاری نشســت بررسی 
مشــکالت کارگران ســد شــفارود با حضور 

مدیرعامل شرکت، پیمانکار و برخی از مدیران 
اســتانی، عنوان کرد: کارگران این پروژه ســه 
ماه حقوق دریافت نکرده اند و مشــکالتی برای 
آنان ایجاد شــده لذا مصوب شد که ظرف یک 
هفته آینده پیمانکار اقدام به پرداخت مطالبات 
و معوقات کارگران کنــد. همچنین بدهی ۱8 
میلیارد تومانی بیمه تامین اجتماعی باید وصول 
شود.معاون دادگستری گیالن با تاکید بر لزوم 
جلب رضایت کارگران توسط پیمانکار، اظهار 
کرد: پیمانکار براساس قانون مکلف به پرداخت 

طلب کارگران و آغاز عملیات اجرایی سد است 
زیرا تاخیر در پروژه آســیب به بیت المال بوده و 
هزینه زیادی را بر حاکمیت تحمیل می کند لذا 
با قصور و ترک فعل ها در این حوزه نیز برخورد 

قانونی می کنیم.
وی قانون را فصل الخطاب دانســت و یادآور 
شد: پیمانکاران براساس قانون مکلف به پرداخت 
مطالبات کارگران هســتند. در غیر این صورت 
زمینه ســاز اعتصاالت کارگری خواهند شد و 

قانون در این حوزه تعارف و مماشات ندارد.

معاون دادگستری گیالن خبر داد:

پرداخت مطالبات کارگران سد شفارود تا هفته آتی


