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دبیرکل خانه کارگر:
 حقوق کارگر را پیش از آن که 

به خیابان بیاید، بپردازید
دبیرکل خانه کارگر 
گفت: ما انقالب را دوست 
داریم و کنارش هستیم 
اما به این معنا نیســت 
که از مطالبات کارگران 
چشم پوشی کنیم. اگر 

کوششــی می کنیم برای کارگران اســت و از حق 
آنها فروگزار نخواهیم کرد. به گزارش ایلنا، علیرضا 
محجوب در برنامه ای اینستاگرامی که خانه کارگر 
به مناســبت دهه فجر برگزار کرد، گفت: انتقاد در 
تعلیمات ماست اما باید به جا باشد. ما باید به طریقی 
انتقاد کنیم که خلط مبحث نشــود. اعداد و ارقام 
نشان دهنده این است که نظام و انقالب همچنان 
قابل دفاع است و هر که جز این بگوید، قطعا بی انصافی 
می کند. محجوب تصریح کرد: شاید کارگران برای 
حق شــان به خیابان بیایند و مــا آن را گاهی الزم 
می دانیم اما نگاهمان این اســت که حق کارگر و 
بازنشسته را بدهید، پیش از آن که به خیابان بیاید. 
در افزایش دستمزد ۱۴۰۰، حقوق کارگر را پیش از 
آن که به خیابان بیاید، بدهید و سایر حقوق و مزایای 

او را رعایت کنید.
    

بانک مرکزی:
نرخ بیکاری فصل تابستان 

۹.۵درصد بود
بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ را ۹.۵درصد اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری 
مهر، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم امسال براساس 
اعالم بانک مرکزی به ۹.۵درصد رسید. بر این اساس 
جمعیت فعال در این بازه زمانی ۲۶میلیون نفر بوده 
است. طبق این گزارش، جمعیت امسال کشور ۸۴ 
میلیون نفر بوده که ۶۳.۴ میلیون نفر آن در بخش 
شــهری و ۲۰.۶ میلیون نفر آن در بخش روستایی 
متمرکز است و رشــد جمعیت ۱.۲درصد بوده و 
تراکم جمعیت به ازای هر کیلومترمربع به ۵۱ نفر 

رسیده است.
    

تجمع نمایندگان کارگران هپکو 
مقابل مجلس

روز شنبه )هجدهم 
بهمــن( تعــدادی از 
کارگران هپکو اراک به 
تهران ســفر کردند. این 
کارگران روز شنبه مقابل 

اداره کار و تامین اجتماعی تجمــع کردند و دیروز 
نیز مقابل مجلس جمع شــدند. به گــزارش ایلنا، 
نمایندگان کارگران هپکو خواســتار حل مشکل 
بدهی ها و تهاتر آن هســتند. آنها می گویند برای 
اجرای تفاهم نامه های ساخت و قراردادهای منعقد 
شده باید مشکل بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو 
حل شود چون در حال حاضر، هپکو نمی تواند هیچ 
تعاملی با نظام بانکی کشــور داشته باشد. به گفته 
کارگران، مسئوالن هر از گاه وعده هایی می دهند 
اما به ایــن وعده ها عمل نمی کنند. ســال دارد به 
پایان می رسد و مشخص نیست چه زمان مشکل 
بدهی های هپکو قرار است حل شــود. آنها از تمام 
مسئوالن درخواست دارند هرچه زودتر به این مساله 
رسیدگی کنند و از نمایندگان مجلس نیز می خواهند 
به دولت فشار بیاورند تا مساله بدهی ها هرچه زودتر 

حل و فصل شود.
    

تجمع کارگران ابنیه فنی تراورس 
نواحی زاگرس و اندیمشک

کارگران ابنیه فنی نواحی زاگرس و اندیمشک، 
روز یکشــنبه )۱۹بهمن ماه( در اعتراض به شائبه 
واگذاری دوباره شرکت تراورس به بخش خصوصی 
دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش ایلنا، این 
کارگران که به شــائبه واگذاری شرکت تراورس، 
معترض هستند، تاکید دارند که احتمال واگذاری 
شــرکت تراورس که با پیگیری کارگران به دولت 
)راه آهن جمهوری اســالمی ایران( واگذار شده، 
باعث نگرانی کارگران شده است. کارگران گفتند: 
اگر قرار بود بعد از ۱۰ سال تالش کارگران برای تغییر 
مدیریت تراورس، دولت مجددا شرکت تراورس را 
که به تازگی از مدیریت پیمانکار سابق منفک شده، 
به بخش خصوصی دیگری واگذار کند، چرا کارگران 
این همه بــرای تامین امنیت شــغلی خود تالش 
کردند؟ پس وعده  های دولت برای سامان دادن به 
وضعیت هفت هزار کارگر ابنیه فنی چه می شود؟ 
کارگران افزودند: آنچه باعث نارضایتی و اعتراض 
کارگران شــده، بالتکلیفی کارگــران از وضعیت 
مالکیت شرکت تراورس اســت. بعد از دو تا سه ماه 
از زمان واگذاری تراورس به راه آهن هنوز کارگران 
با پیمانکار سابق مشــغول کارند و شرکت راه آهن 
هنوز با کارگران قرارداد مستقیم منعقد نکرده است. 
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

مقررات زدایی در ســطوح مختلف 
روابط کار با سرعت بسیار ادامه دارد. در 
ماه های پایانی ســال که همه نگاه ها به 
مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و بررسی الیحه 
بودجه سال آینده معطوف شده، عده ای 
توانســته اند نامه ای از معاونت حقوقی 
رئیس جمهور بگیرند که در واقع صدور 
شناسنامه قانونی برای »مزد توافقی« 

است.
در نامــه ای که هشــتم بهمن ماه، 
معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب 
به »ساالری« مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی نوشته است، مزد توافقی برای 
باالتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز 
شمرده شده و به شــرط اینکه کارفرما 
قرارداد خود با کارگر را در ســال جاری 
تسویه کند، در سال بعد می تواند همان 
حقوق ســال جاری و حتی کمتر را به 
همان کارگر بپردازد. به عبارت ساده تر، 
اعمال افزایش قانونی دستمزد سالیانه 
برای سایر سطوح مزدی اجباری نیست و 
کارفرما می تواند به سادگی، قرارداد خود 
را با کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال در کارگاه، 
ســابقه کار دارد، تسویه کند و سال بعد 
قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن 

ریالی دستمزد افزایش نمی یابد.
این در حالیســت که تا پیش از این، 
ســازمان تامین اجتماعی براســاس 
لیســت های بیمه ارســالی توســط 
کارفرمایان، بــر دســتمزد کارگران 
و افزایــش آن نظارت می کــرد و اجازه 
نمی داد کارفرما کمتر از سال قبل یا برابر 

با دستمزد سال قبل، به کارگران خود 
دستمزد بپردازد، یعنی کارفرما مکلف 
به اعمال افزایش دستمزد سالیانه برای 
همه کارگران خود بود. با این بخشنامه 
و مصوبه حقوقی جدید، محدودیت های 
ســر راه کارفرمایان برداشــته شده و 
می توانند مزد کارگران خود را به بهانه 
رکود یا بحران تولید یا هر دلیل و بهانه 
دیگری، افزایش ندهند و هیچ نهادی هم 
شاکی نمی شود. معاونت حقوقی رئیس 
جمهور از تامین اجتماعی خواسته که 
اگر الزامات حداقل مزد رعایت شد، دیگر 
به افزایش دستمزد کاری نداشته باشد و 
اجازه دهد کارفرما با کارگر، سر دستمزد 

خود »توافق« کند.
این نامــه که بــدون ســروصدا و 
جنجــال، در روزهای کلیــد خوردن 
مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به جریان افتاده، 
آغازگر پرده جدیدی از قانون گریزی و 
مقررات زدایی است. با این دستور العمل 
حقوقی، کارگران محروم از قرارداد دائم 
و محروم از معیشت شایسته، به سادگی 
از افزایش دستمزد هم محروم می شوند. 
کارفرمایانی که دیگر سایه نظارت تامین 
اجتماعی را باالی سر خود نمی بینند، 
کارگران را مجبور بــه »توافق مزدی« 
خواهند کرد؛ توافقی که صفر تا صد آن 

مبتنی بر اجبار است.
به ســرانجام رســیدن این مصوبه، 
همواره یکی از خواســته ها و آمال اتاق 
بازرگانی و سرمایه داران مالی و تجاری 
بوده اســت که امروز با موافقت دولت 
برآورده شده اســت. در همین زمینه 
پایگاه خبری اتــاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی ایران، سیزدهم بهمن، 
یعنی چند دو روز بعد از صدور این نامه 
حقوقی نوشت: »با پیگیری دبیرخانه 
کمیته حمایت از کسب وکار، نظر موافق 
معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری 
درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان 
با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین 
شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون 
افزایش دســتمزد و همچنین اصالح 
نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی 
ســازمان تأمین اجتماعی اعالم شد. 
الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال 
افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار 
برای تمامی سطوح مزدی باعث شده تا 
امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای 
تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل 
مزد فراهم نباشد، به گونه ای که حتی اگر 
کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد 
سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، 
نرم افزار ســازمان تأمین اجتماعی این 
امکان را به کارگــر و کارفرما نمی دهد. 

این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا 
باعث شــد تا کارفرمایانی که مترصد 
حفظ یا کاهش هزینه هــای حقوق و 
دستمزد خود هستند، به جای توافق با 
کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به 
سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش 
بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر 
و کارفرما از ایشان گرفته شود. از این رو 
موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران 
با رعایت حداقل مزد تعیین شــده در 
مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت 
افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی 
در جلسات کمیته حمایت از کسب وکار 

مورد بررسی قرار گرفت«.
در ادامــه آمــده اســت: »بدیــن 
ترتیب بــا اعالم نظــر معاونت حقوقی 
صــورت  در  یاســت جمهوری  ر
تسویه حســاب قــرارداد کارفرمایان 
و کارگــران در پایان هر ســال، قرارداد 
دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید 
محســوب شــده و دو طرف می توانند 
با رعایت حداقل مزد مصوب شــورای 
عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی 
با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند 
به نحوی که اعمــال ضرایب اتوماتیک 
نرم افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی 
برای افزایش دستمزد ســالیانه سایر 
سطوح دستمزدی )باالتر از حداقل مزد( 
نمی تواند مانعی بــرای تمدید قرارداد 
کارفرما و کارگر باشــد و بنابراین باید 
نرم افزار مربوطه توسط سازمان تأمین 

اجتماعی اصالح شود«.
با این حســاب، نرم افــزار حقوقی 
سازمان تامین اجتماعی، بازنویسی شده 
و تنها بازدارنده و شرط عدم قبول لیست 
بیمه، رعایت حداقل دستمزد می شود و 
باالی آن، کارفرما می تواند با کارگر توافق 
کند. این البته در صورتی ست که قرارداد 
پیشین در پایان ســال منقضی شده و 
بین کارگر و کارفرما قــرارداد جدیدی 

منعقد شود.
 عواقب خطرناک 

یک بخشنامه دولتی
این مساله، دو جنبه اساسی دارد؛ اول، 
به کرسی نشاندن موضوع مزد توافقی 
که برخی کارفرمایان سال هاســت به 
دنبال آن هستند و حاال با این بخشنامه، 
مجوز اجرای آن را به دست آورده اند اما 
دومین آسیب، تشــویق هرچه بیشتر 
کارفرمایان به عقد قراردادهای موقت 
و خاتمــه قراردادها در پایان هر ســال 
است. اگر قرارداد کارگر پایان سال تمام 
نشود، باید افزایش مزد اعمال شود ولی 
در صورت خاتمه قرارداد، می توان مزد 
را توافقی تعیین کرد. بنابراین بخشنامه 

معاونت حقوقی رئیس جمهور، رسمیت 
بخشیدن به مزد توافقی و تشویق به عقد 
قراردادهای موقت، هر دو را با هم اجرایی 
کرده است. این در حالی ست که به گفته 
»فرامرز توفیقی« رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراها، این بخشنامه نه تنها 
ضررهای بســیاری را متوجه کارگران 
قراردادی می کند، بلکه آخرین میخ را بر 
تابوت سازمان تامین اجتماعی می کوبد 
چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان 
برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی 
گرفتن هرچه بیشــتر ورودی های این 

سازمان.
وی در توضیــح بیشــتر می گوید: 
کارفرمایان و دولتی ها مدت هاست به 
دنبال فرار از اجــرای ماده ۴۱ قانون کار 
هستند. حاال که نتوانسته اند متن قانون 
کار و ماده ۴۱ را تخریب )به زعم خودشان 
اصالح( کنند، این گونه با این بخشنامه، 
به منویات و خواسته های غیرقانونی خود 
تحقق بخشیده اند منتها آنقدر آهسته و 
زیرپوستی و بی سروصدا که گویی آب 

هم از آب تکان نخورده است!
به گفته توفیقی، سال هاســت که 
لیبرال ها به دنبال سلب حقوق مزدی 
کارگران هستند و خیز برداشته اند هر 
طور که می توانند ایــن هدف را عملی 
کنند. این بخشنامه  نیز در ادامه مسیر 
مقررات زدایــی به نفــع کارفرمایان و 
اصالحات تخریبی دست راستی ها قابل 

بازخوانی است.
»کاظم فرج اللهی« از فعاالن کارگری 
نیز می گوید: این بخشنامه، ادامه همان 
سیاست »فقیرسازی کارگران« است 
که در ســال های اخیر به شدت دنبال 
شده است. سال هاست که سیاست های 
مزدی به ضرر کارگران ســایر سطوح 
مزدی است که عموماً کارگران متخصص 
و بامهارت هستند. هر سال درصد افزایش 
مزد این گروه، کمتــر از حداقل بگیران 
اســت و این کارگران به آهســتگی به 
حداقل بگیران نزدیک شده اند. این رویه، 
یعنی فقیرترسازی هرچه بیشتر طبقه 
کارگر. حاال این بخشــنامه جدید با به 
رسمیت شناختن مزد توافقی، کارگران 
سایر ســطوح و متخصص را به راستی 
حداقل بگیــر می کند و آنهــا را از همه 

مزایای مزدی محروم می کند.
وی ادامه می دهد: مــزد توافقی در 
صورتی می تواند معنا داشــته باشد که 
دو طــرف، وزن و قدرت برابر داشــته 
باشند. وقتی می توان از توافق در مقوله 
دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل 
در رشــته ها و صنوف مختلف، دارای 
سندیکاها و اتحادیه های تخصصی باشند 

و بتوانند با کارفرمایان بر ســر دستمزد 
چانه زنی کنند اما وقتی ایــن الزامات 
فراهم نیست و از سوی دیگر، نرخ بیکاری 
به شدت باالســت، صحبت از توافق و 
مــزد توافقی، یعنی بی حقوق ســازی 
کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت 

حداقل بگیری.
بی قانونی؛ مسیری که همچنان 

دنبال می شود
هجوم شــرکت های پیمانکاری به 
اقتصاد، امتیاززدایــی از طبقه کارگر را 
عملی کرده است. کارگران متخصص 
و دارای مــدارک دانشــگاهی، به رغم 
برخورداری از سال ها سابقه کار، ناچار 
به اشــتغال تحت قراردادهای موقت 
پیمانکاری و نزدیک به حداقل بگیری 
شده اند. حاال با این بخشنامه جدید، برای 
بخش اعظمی از کارگران که  قراردادی 
و عموماً طرف حســاب شــرکت های 
پیمانکاری هستند، هیچ حق و حقوقی 
باقی نمی ماند. این کارگران دیگر حتی 
نمی توانند امیدوار باشــند که با خاتمه 
یک سال، در سال بعد دستمزدشان چند 

درصد زیاد شود.
سلب تحرک طبقاتی کارگران، در 
دهه های اخیر به شــدت دنبال شــده 
است اما چند سالی ست که با استفاده از 
کلیدواژه هایی مانند »حمایت از کسب 
و کارها« یا »رفع موانع اشتغال« در پی 
سلب باقیمانده حقوق قانونی کارگران 
هستند. با اجرایی شدن این آیین نامه 
جدید، سال آینده تقریباً همه کارگران 
قرارداد موقت یعنی بــاالی ۹۰درصد 
شاغالن امروز، حداقل بگیر خواهند شد. 
اگر امروز ۷۰درصد شاغالن حداقل بگیر 
هســتند، ســال بعد این نرخ به باالی 
۹۰درصد خواهد رســید. پیاده سازی 
سیاست های تعدیلی با بخشنامه های 
گنگ و مبهم گرچه به نفع کارفرمایان 
سودجو و شــرکت های تامین نیروی 
انسانی اســت، اما بارزش ترین سرمایه 
معنوی کشور یعنی کارگران را به سمت 

»بی حقوقی« و سقوط می راند.

اجرای مزد توافقی با چراغ سبز معاون حقوقی رئیس  جمهور

کارگرانبهسویحداقلبگیریراندهمیشوند

خبر

عضو کارگری شــورای عالی کار گفت: در جلسه دستمزد، 
برخی به دنبال ایجاد شائبه در مورد هزینه سبد معیشت بودند که 
مورد مخالفت نمایندگان دولت و کارگران قرار گرفت و اعالم این 

عدد به دولت سپرده شد.
محمدرضا تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری مهر در مورد 
تعیین هزینه سبد معیشت که مقدمه مهم برای تعیین حداقل 
دستمزد سال آینده مشــموالن قانون کار است، اظهار داشت: 

چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه 
سبد معیشت کارگران تصمیم گیری کند. با توجه به اینکه عدد 
تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار 
کارگری هم بزرگ می شود، متأسفانه برخی از اعضای کمیته 
به دنبال شائبه افکنی هستند تا اعضای کمیته در مورد این عدد 
به تفاهم نرسند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قصدشان 
این است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت تعیین 

دستمزد وجود نداشته باشــد. وی ادامه داد: این موضوع مورد 
اعتراض نمایندگان کارگری و دولت که در جلسه حضور داشتند، 

قرار گرفت.
تاجیک گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دســت دولت 
است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان 
کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم 
و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. البته 
گروه کارگری هم برآورد خود را دارد اما اعداد دولت به نظر دقیق تر 
است. در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور 
داشــتند. وی گفت: انتظار می رود قبل از شروع اسفند در مورد 
هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود و بتوانیم 

سریع تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 
سال آینده را برگزار کنیم.

عضو شورای عالی کار:

اعالم رقم سبد معیشت به دولت سپرده شد

یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی 
کار کشور گفت: ارزش سبد معیشتی در حال 
حاضر بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می شود 
و حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت 

خانوار باشد.
به گزارش تســنیم، آیت اســدی درباره 
پیشنهاد افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی دستمزد 

کارگران که توسط مجلس مطرح شده، اظهار 
داشــت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر 
مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش 
این سبد معیشــتی بیش از ۹ میلیون تومان 
برآورد می شود و دستمزد کارگران باید همین 

اندازه باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شاخص سبد 
معیشت خانوار ۳.۳ نفری برای تعیین دستمزد 
کارگران را به عنوان مهم ترین مطالبه جامعه 
کارگری از چند سال پیش در آیین نامه شورای 

عالی کار گنجاندیم، تعیین دستمزد کارگران 
باید بر مبنای ارزش روز این ســبد تعیین شود 
که برآورد ما از هزینه های معیشت خانوار ۳.۳ 
نفر در حال حضر باالتر از ۹ میلیون تومان است.

اسدی با یادآوری اینکه بحث تعیین دستمزد 
کارگران باید در شورای عالی کار بررسی شود، 
گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران 
را بخش خصوصی پرداخت می کند، این موضوع 
باید در شــورای عالی کار بررســی و کنکاش 
شود که جلســات اصلی این شورا برای تعیین 

دســتمزد کارگران هنوز تشکیل نشده است. 
وی ادامه داد: البته طبق ماده ۴۱ قانون کار باید 
در پایان سال نرخ تورم اخذ و نسبت به تعیین 
دستمزد کارگران بر مبنای سبد معیشت و تورم 

تصمیم گیری شود.
نماینده کارگــران در شــورای عالی کار با 
اشاره به ساختار غلط این شــورا از نظر تعداد 
اعضای کارگری و کارفرمایی گفت: این شــورا 
متشــکل از ۳ نماینده کارگــری، ۳ نماینده 
دولت، یــک نفــر کارشــناس آگاه و بصیر به 

 مســائل اجتماعی به انتخاب وزیر کار و ۳ نفر 
نماینده کارفرمایان است.

اسدی تصریح کرد: بنابراین در عمل در این 
جدال مزدی ۳ نماینده کارگری باید با ۷ نماینده 
دولت رایزنی کنند چرا که کارشناس آگاه و بصیر 
منتخب وزیر عماًل در جبهه دولت اســت که 
خودش بزرگترین کارفرما محسوب می شود 
و قاعدتاً به ســمت تایید نظــرات کارفرمایان 

گرایش دارد.
وی افزود: بنابراین ساختار شورای عالی کار 
باید بر مبنای احقاق حقــوق کارگران و ایجاد 
تساوی بین کارگران و کارفرمایان اصالح شود 
تا کارگران هم بتوانند نقش مساوی را در تعیین 

دستمزد خودشان ایفا کنند.

یک فعال کارگری:

حقوق کارگر در سال آینده باید ۹ میلیون تومان شود

سیاست های مزدی به 
ضرر کارگران سایر سطوح 

مزدی است. هر سال درصد 
افزایش مزد این گروه، کمتر 
از حداقل بگیران است و این 

کارگران به حداقل بگیران 
نزدیک شده اند. این رویه، 
یعنی فقیرترسازی هرچه 

بیشتر طبقه کارگر

طبق بخشنامه جدید، 
اعمال افزایش قانونی 

دستمزد ساالنه برای سایر 
سطوح مزدی اجباری 

نیست و کارفرما می تواند 
به سادگی، قرارداد خود 
را با کارگر تسویه کند و 

سال بعد قراردادی جدید 
با او منعقد کند که در آن 

دستمزد افزایش نمی یابد
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