
 

 

 ۱۳۹۹ماه  نیفرورد یاخبار وگزارشات کارگر
 

 

 اگذاری به کارگران، نه شرکت سهامی عامو

به موضوع یا موضوعاتی تحریریه سایت تالش خواهد کرد در انتشار مجموعه های اخبار و گزارشات کارگری هر بار 

واگذاری مجتمع کشت خواست بپردازد که در تحوالت ماه پیش در خور تعمق بیشتری هستند. یادداشت این شماره به موضوع 

 دشت مغان اختصاص دارد. و صنعت

 این کارگران اعتراضات و خصوصی بخش به مغان صنعت و کشت مجتمع واگذاری بحث دوباره گذشته ماه دو طی در

 تهیه نیز اهالی از نفر هزاران امضای به طوماری رابطه همین در. است گرفته باال مجتمع این سازی خصوصی به شرکت

 مجتمع این واگذاری خواهان و نماید مطرح آن در شده انجام تخلفات و واگذاری نحوه به را اهالی و کارگران مخالفت تا شده

 اتخاذ صحیح موضعی آن برابر در بتوانند باید مجتمع کارگران و است باز هنوز مجتمع این واگذاری هپروند .شود مردم به

 این. نشوند گرفتار شدند ها سازی خصوصی شامل که دیگری های مجتمع و کارخانجات کارگران سرنوشت به تا نمایند

 .است گرانبهایی تجربیات حاوی مغان مجتمع کارگران برای سرنوشت

قوه قضاییه و  ،نماینده مجلس ،چندین بانکزنجیره ای رفاه،  ، هلدینگکشت و صنعت مغان مجتمع ی واگذاریدر ماجرا

هریک و حتی بخشی از بنگاه های تجاری و تولیدی محلی،  ر اردبیلو استاندا اسحاق جهانگیری و سازمان خصوصی سازی

این شرکت نیز که در معرض بیکاری و آسیب دیدن از  با انگیزه ای مختص به خود دخالت دارند. بدیهی است که کارگران

این مجتمع  عوارض خصوصی سازی ها قرار داشته و دارند به چشم اندازهای تیره این جنگ کثیف بورژواها برای تصاحب

 ند.و بالیایی که در انتظار آن هاست واقف

این مجتمع که شامل هزاران هکتار زمین کشاورزی است، ده ها شرکت کشاورزی و دامپروی و شرکت های متعدد صنعتی 

بر سر تصاحب شرکت و منتفع شدن از سود حاصل از استثمار کارگران  ی شدیدرقابت جنگ و و اکنون در بر می گیرد.را 

 .در گرفته است سرمایه دارانباندهای مختلف بین ین مجتمع، ا

کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی ها چنین برمی آید که در احمد علیرضابیگی عضو از گفته های 

 دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند. گروه اول با حمایت و پشتیبانیجریان واگذاری، 

بازندگان  .در مزایده شرکت کرد و با پشتیبانی وی در مزایده، برنده شدندرییس سابق سازمان خصوصی سازی پورحسینی 

 بخشی از افشاگری هااین مزایده که توسط استاندار و دیگر نهادها مورد حمایت بوده اند کنار ننشسته و تالش کردند تا با 

. اما نزاع پایان نیافته و ظاهرا به دو گروه هم خالصه نمی شود و گزین او گردندجایبرنده مزایده را از دور خارج کنند و 

معلوم نیست که این نماینده محترم تحقیق و تفحص خود به کدام گروه از صاحبان منافع وابسته است. این نزاع بین گروه های 

است. عالوه بر این منافع کشاورزان و مختلف برای تصاحب این مجتمع پر سود هنوز ادامه دارد و تعیین تکلیف نشده 

و در این میان کانال های مدیایی گوناگونی نیز بوجود آمده اند  صاحبان خصوصی زمین ها در دشت مغان نیز مطرح است.

 که قطب های گوناگون سودجو را نمایندگی می کنند و کارشان افشاگری علیه گروه متخاصم است.

اتی است که در نتیجه این واگذاری و رقابت زندگی آنان و خانواده هایشان را تهدید اما موضوع اصلی برای کارگران خطر

می کند. مسئله آواری است که می تواند بر زندگی و سرنوشت تولید کنندگان مستقیم این مجتمع و کارگران شرکت های جانبی 

 آن خراب شود.

نیست جز بحث تخلفات حقوقی یا قیمت های غیر  مسئوالن مختلف مطرح می شود چیزی های و مصاحبه رسانه هاآنچه اما در

کارشناسی یا اهلیت نداشتن خریدار و غیره. بهانه هایی برای بیرون راندن رقبا از صحنه و انحراف افکار از ماهیت جنگ و 

وجه میان ظاهرا چیزی نیست جز دلیلی مدر این  برای آنان آنانرقابتی که در جریان است. مشکالت کارگران و اعتراضات 

 سیاسی برای خارج کردن رقیب و به دست گرفتن مهار امر خصوصی سازی. -با ابعاد اجتماعی

طی  طوماری به  از ماه ها پیش و کارگران کشت و صنعت و دامپروری مغان هم ، کشاورزانالی دشت مغاناهدر این میان 

طومار این  گفته می شود که شده اند. "دممر"تخلفات خصوصی سازی اعتراض کرده و خواهان واگذاری سهام این شرکت به 

این از موارد مطرح شده در  نفر از اهالی رسیده است. 17000و به امضای تنظیم شده  و کارگران دشت مغان اهالیتوسط 

و کشاورزان تکلیف اراضی عشایر و  تخصیص سهام این شرکت به صورت سهامی عام به مردم دشت مغانیین عت طومار

)البته طومار دیگری نیز با تعدادی امضا منتشر شده است که ادعا می شود طوماری از سوی کارگران در دفاع از  است

 خصوصی سازی و مالکین کنونی شرکت است(.



ونیستی در جریان اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و هپکو و فوالد اهواز به کارگران فراخوان داده بود که تدارک کم

فریب ادعاهایی را نخورند که خصوصی سازی ها را "خصولتی سازی" می نامند و بر ناکارآمد بودن کارفرمای جدید و 

در ی در این فراخوان به کارگران هشدار داده بود که خود را کنند. تدارک کمونیستتخلف حقوقی در واگذاری شرکت تاکید می 

این قرار ندهند. و در مقابل مطالبه واگذاری مطالبه دولتی شدن دوباره منگنه انتخاب بین خصوصی سازی درست یا 

 به کارگران و مالکیت و اداره جمعی آن توسط کارگران را مطرح کنند. ها مجتمعو کارخانجات 

آن نیز وجهه ای قانونی  44توانست و می تواند حتی با تکیه به قانون اساسی همین جمهوری اسالمی و اصل این مطالبه می 

 داشته باشد. نحوه مالکیت و اداره هریک از این مجموعه ها هم می تواند مثل هر شرکتی توسط خود کارگران تعیین شود.

خواست تخصیص سهام این شرکت به صورت  طرح شده،م اهالی دشت مغان در این طومار توسط اینک  ی کهخواست اما

این طومار هر چند به امضای کارگران هم منقش شده باشد مطمئنا با خواست واگذاری . استسهامی عام به مردم دشت مغان 

که این شرکت به صورت سهامی عام درآید،  . اینو تأمین کننده منافع آنان نخواهد بود مجتمع به کارگران در تناقض است

یکدیگر و با نخواهد کرد. این خواست چیزی نیست جز مقابله گروه های رقیب با  مشکلی از کارگران مجتمع دشت مغان حل

تصاحب  ستند،کسانی که پشت طومار ه یئت دولت و سازمان خصوصی سازی ها. منظوره همچنین با فعلی شرکت و صاحب

می  اهرا در این میاننیز ظ و بازاریان و صاحبان زمین ها .است مجتمع یا دست کم به دست آوردن سهمی از این مجتمع

 ماهی خود را بگیرند.  ،خواهند از آب گل آلود

نباید به دنبال افشاگری های این رقبا علیه یکدیگر مبنی بر تخلفات مالی، حقوقی و سیاسی صورت گرفته  این مجتمعکارگران 

اگذاری شرکت به مردم به صورت مطالبه ونباید به ابزار دست مالکین خصوصی تبدیل شوند. در واگذاری شرکت بیافتند. 

تصفیه حساب رقبا و مالکین خصوصی با یکدیگر است.  سیله ای برایو هاست. سهامی عام هم روی دیگر خصوصی سازی

و اگر حربه ای در دست یک گروه برای بیرون آوردن  شودبمطالبه تبدیل این شرکت به سهامی عام حتی اگر عملی هم 

نه تنها کارگران را به  ،هم نمی بود مزایده و تصاحب آن توسط دیگران در فرصت مناسب شرکت از دست "برندگان" فعلی 

مالکین این شرکت تبدیل نخواهد کرد، نه تنها اداره این مجتمع را در اختیار کارگران قرار نخواهد داد بلکه به تمرکز سهام و 

نجامید. کارگران شرکت کشت و صنعت مغان باید به اداره شرکت در دست تعداد اندکی از سهامداران سرمایه دار خواهد ا

سرعت خواست واگذاری شرکت به کارگران و اداره آن توسط کارگران را مطرح کنند. قرار گرفتن در مدار گروه های 

برای تصاحب این شرکت عظیم چه به صورت سهامی عام و چه به صورت واگذاری به اعوان سازمان رقیب سرمایه دار 

افتادن در این دام ها سرنوشت کارگران نیشکر هفت تپه و  مشکل کارگران این مجتمع را حل نخواهد کرد. ،خصوصی سازی

 د زد و وضع آنان را از آنچه در حال حاضر هست بدتر هم خواهد کرد.رقم خواه هپکو را برای کارگران دشت مغان

 

 1399اردیبهشت 

 تحریریه تدارک

 

  ثبات کار آورد؛ آنچه کرونا بر سر کارگراِن بی

 

ها و  اج کارگران رستوراندرصد کارگران ساختمانی قم به خاطر کرونا بیکار شدند/ موج اخر ۵۰حداقل 

   های پرخطر ها در استان شاپ کافی

۱۳۹۹/۰۱/۰۲  

 

های پرخطر، با بیکاری و اخراج مواجه شدند؛ دولت، هم باید  درصد کارگران فصلی و خدماتی استان ۵۰شب عید حداقل 

های این کارگران قرار  خانوادهکننده و ماسک و دستکش به رایگان در اختیار  امکانات بهداشت فردی از قبیل مواد ضدعفونی

بحران شدید معاش »با « بحران کرونا»دهد و هم باید بسته حمایِت معیشتی به آنها بدهد؛ در غیر این صورت، عالوه بر 

  .نیز مواجه خواهیم شد« فرودستان

  

تر هم شد. در  ختس« کروناویروس»به گزارش خبرنگار ایلنا، زمستان سال گذشته برای کارگران سخت بود و با آمدن 

برند،  درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنیت شغلی هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر می 9۵شرایطی که بیش از 

 .با شیوع کرونا و رکود و تعطیلی گسترده پیامِد آن، به شدت افزایش یافت« ثبات کاری بی»حجِم این 

 

 مانیشب عید دشواِر کارگران فصلی، خدماتی و ساخت

 



در روزهای اخیر، کارگران بسیاری به خاطر نگرانی از شیوع کرونا، مجبور به ترک کار شدند یا آنها را به ترک ناخواسته 

های آنها،  کار، اجبار کردند و وقتی در نظر بگیریم که شب عید نگرانی بابت سرنوشت کارگراِن بیکارشده و خانواده

در شب عید، بدون درآمد ماندند و نیازهای اولیه معیشتی آنها تامین نشد؛ حاال اگر  های بسیاری تر هم شد؛ خانواده برجسته

یابیم که شب عیِد بسیار دشواری بر کارگران فصلی،  های معیشتی بیفزاییم، درمی ترس از ابتال به کرونا را به این دغدغه

  .خدماتی و ساختمانی گذشت

 

گیرند که به خاطر  ه کلی تقسیم کرد؛ اول از همه کارگران فصلی قرار میتوان به چند دست کارگراِن دچار بحران را می

اند، برای نمونه، کارگرانی که به صورت عرفی هر ساله در اسفند ماه برای  تعطیلی و رکود کرونا، دچار مشکالت بسیار شده

در همین فصل است؛ فصلی که به خاطر  شوند و اوج درآمدزایی آنها دقیقا   ها، دست به کار می ها، منازل و مجتمع نظافت خانه

کرونا، دچار رکود شد و تقاضا برای کارهای خدماتی بسیار کاهش یافت؛ نکته اینجاست که بخش اعظمی از این کارگران، از 

اقل رسد، نه از بیمه بیکاری برخوردارند و نه از حد بهره هستند و وقتی بیکارِی ناگزیر از راه می بیمه تامین اجتماعی نیز بی

  .دستمزدی که بتوانند حداقل تا فروکش کردن بحران با آن سر کنند

 

گیرند که با کاهش  ها و مراکز اقامتی قرار می ها، مراکز تفریحی، هتل شاپ ها، کافی در مرحله بعد، کارگران خدماتی رستوران

ثبات  حجم عظیمی از این کارگران نیز بیها، شب عید کارشان را از دست دادند؛  تعداد مشتریان یا حتی تعطیلی موقِت مجتمع

کار هستند و قراردادهای یک ماهه یا نهایتا  سه ماهه دارند؛ الجرم در موقع بحران و تعطیلی و مرخصِی بدون حقوق، ترس 

 .نباشد« کار»کند اما ممکن است دیگر خبری از  فردا را هم دارند؛ فردایی که بحران فروکش می

 

هستند و با رکود ناخواسته بخش ساختمان « فصلی کار»درصد آنها  ۵۰اختمانی را داریم که بیش از و در نهایت، کارگران س 

در زمستان سال گذشته، به مدت نامعلومی بیکار شدند؛ بخش قابل توجهی از این کارگران نیز بیمه ندارند و تازه اگر توانسته 

کنند و بیمه شوند، بازهم یک مشکل پابرجاست: در زمانه  باشند از هفت خوان بیمه کارگران ساختمانی با موفقیت عبور

  !گیرد بیکاری، بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی

 

 

توان به عنوان  اند، در دست نیست؛ اما می بیکار شده« کرونا»آمار دقیقی از اینکه چه تعداد کارگران به خاطر بالی ناگزیِر 

ها و شواهدی که در این استان وجود دارد، به تخمینی در  رفت و براساس دادهپایلوت، یک استان پرخطر مثال  قم را در نظر گ

 .ثبات کاران در سراسر کشور رسید مورد حجم بیکارِی بی

 

 اند؟ در قم چند درصد کارگران فصلی و ساختمانی بیکار شده

 

های صنفی  کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان قم و عضو هیات مدیره اکبر شوکت )رئیس کانون انجمن

گوید: متاسفانه در روزهای اخیر، کارگران بسیاری به دفاتر  کارگری سراسر کشور( در رابطه با آمار بیکاری در قم می

 ۵۰توان گفت، بیش از  کنند؛ براساس این مشاهدات می های صنفی در استان قم مراجعه و از بیکاری ناخواسته انتقاد می انجمن

اند و این بیکاری، ناخواسته بوده است؛  د کارگران ساختمانی استان قم به دلیل شیوع کروناویروس، بیکار شدهدرص ۶۰تا 

کارفرما به این کارگران گفته است کار تعطیل است و فعال بفرمایید! الجرم برای این کارگران در شب عید، دستمزد و حقوقی 

 !در کار نیست

 

اند و شب عید بسیار  ه جملگی آنها از اقشار پایین دست جامعه هستند، واقعا  با مشکل مواجهکند: این کارگران ک وی تاکید می

 .نابسامانی داشتند

 

گوید: عالوه بر کارگران ساختمانی که در  کند و می شوکت به مشکالت باقی کارگران فصلی و خدماتی در استان قم اشاره می

کارگران »و شرایط دشواری دارند، بعد از شیوع کرونا، با موج اخراجِ اند  بهره دوران بیکاری از حقوق و دستمزد بی

های پرخطر مشابه، یا  ها و مراکز تفریحی در استان قم و استان ها، رستوران شاپ ایم. بسیاری از کافی مواجه شده« خدماتی

شاغل در این مراکز نیز ناخواسته بیکار  اند و در نتیجه، کارگران اند و یا ساعات کاری را به حداقل رسانده کامال  تعطیل کرده

است. شاید بتوان گفت « اخراج»اند و از آنجا که این کارگران، قرارداد محکم و ثبات کاری ندارند، این بیکاری به معنای  شده



نها اند. در واقع صاحبکار به ای درصد کارگران خدماتی شاغل در اینگونه مراکز، شب عید ناخواسته اخراج شده ۵۰حدود 

 !گفته دو ماه یا سه ماه، تعطلیم، شما بروید و هر زمان اوضاع مثل سابق شد، برگردید

 

 اما چاره چیست؟

 

در این شرایط، متولی اصلی کیست و چه کسی باید نگران معیشت اینهمه کارگر بیکار شده باشد؛ در همه سندهای توسعه و 

ران از همه شهروندان، به خصوص فرودستان و کارگران حمایت کند. اسناد باالدستی، این وظیفه دولت است که در زمانه بح

گوید: حداقل کار این است که دولت به کارگران ساختمانی و خدماتی بیکار شده و همچنین به  اکبر شوکت نیز می

های  شود تا خانواده تواند نقدی یا غیرنقدی باشد اما باید حتما پرداخت بگیران، بسته حمایت معیشتی بدهد؛ این بسته می حداقل

 .ای خود را تامین کنند های زندگی نباشند و بتوانند نیازهای اولیه تغذیه این کارگران، در شب عید دیگر نگران حداقل

 

های صنفی در این زمینه  گوید: انجمن هایی در مورد این کارگران و آمار آنها دست یافت؛ شوکت می توان به داده اما چگونه می

اند و چه آنهایی که  ی با دولت هستند، ضمن اینکه اطالعات همه کارگران ساختمانی )چه آنها که بیمه شدهآماده همکار

توانند به این سامانه مراجعه و  ها می متقاضی دریافت بیمه هستند( در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان موجود است و دولتی

مایتی اقدام کنند؛ عالوه بر همه اینها، تامین اجتماعی اطالعات همه اطالعات کارگران را دریافت و نسبت به پرداخت بسته ح

 .بگیران را دارد و شناسایی این خانوارها، اصال  کار سختی نیست حداقل

 

 

های پرخطر، با بیکاری و اخراج مواجه شدند؛  درصد کارگران فصلی و خدماتی استان ۵۰کند: شب عید حداقل  وی تاکید می

های این  کننده و ماسک و دستکش به رایگان در اختیار خانواده انات بهداشت فردی از قبیل مواد ضدعفونیدولت، هم باید امک

بحران »با « بحران کرونا»کارگران قرار دهد و هم باید بسته حمایِت معیشتی به آنها بدهد؛ در غیر این صورت، عالوه بر 

 .نیز مواجه خواهیم شد« شدید معاش فرودستان

 

)بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر کشور( نیز در ارتباط با لزوم حمایت از اقشار فرودست به  عباس شیری

رسد  گوید:  علیرغم توزیع اقالم بهداشتی در شهر قم از سوی مسئوالن به نظر می خصوص کارگران ساختمانی و فصلی می

توزیع « شهر قائم»و « نوبهار»، «آباد شیخ»، «زاویه»، «وگاهنیر»این اقالم بهداشتی کمتر در مناطق کارگرنشین قم همانند 

شده است لذا باتوجه به اینکه مردم ساکن این مناطق از قدرت معیشت و درآمد حداقلی برخوردارند بنابراین از مسئوالن 

هم سبد اقالم انتظار داریم در آستانه سال نو در بحث کمک معیشتی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این مناطق، 

 .کننده اختصاص دهند های بهداشتی و مواد ضدعفونی مصرفی همانند برنج وروغن و... و هم غیرمصرفی همانند پکیج

 

افزاید: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای حمایتی از کارگران ساختمانی ارائه تسهیالت ارزان  این فعال کارگری می

رگران ساختمانی به دلیل نداشتن درآمد کافی حتی در پرداخت اقساط بانکی دچار مشکل قیمت و بالعوض است. بسیاری از کا

ها  الحسنه و در عین حال گرفتن مهلت از بانک اند بنابراین درخواست بعدی ما اختصاص تسهیالت ارزان قیمت قرض شده

 .های بانکی خود از کارگران  است که برای مدت محدودی معلق شود برای دریافت بدهی

 

 تخمینی از سراسر کشور

 

توانیم استنتاج کنیم که حداقل در چند استان پرخطر دیگر مانند  اگر استان قم را به عنوان یک پایلوت در نظر بگیریم، می

درصد کارگران ساختمانی، فصلی و  ۵۰تهران، البرز و گیالن، که بیشترین آمار ابتال به کروناویروس را دارند، حداقل 

 .اند عید امسال بیکار شده خدماتی در شب

 

ها،  شاپ فودها یا کافی هایی از این کارگران مانند کارگران خدماتی منازل یا کارگران شاغل در فست باید گفت در مورد گروه

 .های واقعی بسیار بیشتر از این عدد است درصد بیکاری، زیادی خوشبینانه است و بدون تردید آمار بیکاری ۵۰آمار 

 

یط، همانطور که فعاالن کارگری تاکید دارند، شناسایی خانوارهای بیکار شده )که البته کار چندان سختی نیست(، در این شرا

الحسنه و  های حمایت غذایی و همچنین حمایت نقدی از این خانوارها و در ادامه پرداخت تسهیالت قرض پرداخت بسته



های بهداشتی در میان  در عین حال، نباید از توزیع رایگان بسته تواند انجام دهد؛ بالعوض، کمترین کاری است که دولت می

رسد اگر رایگان در دسترس مردم قرار نگیرد، در این بازار  هایی که به نظر می های فرودست غافل شد؛ بسته خانواده

های هنگفت حتی  هزینه وانفسایی که به وجود آمده، فرودستان نه دسترسی به آنها خواهند داشت و نه پولی که بتوانند از پس

 !یک مایع ضدعفونی کننده دسِت صد میلی لیتری بر بیایند

 گزارش: نسرین هزاره مقدم

۱۳۹۹/۰۱/۰۲ 

 

 

 

 خبرگزاری فارس

 تر و کم ساله کیکار موقت  یحق سنوات قراردادها یۀبودن تسو الحساب یعل

۱۳۹۹/۱/۴ 

به جهت  یکار ۀرابطه و سابق ۀتر و قبل از خاتم کم ای ساله کیکار موقت  یقراردادها ۀحق سنوات بعد از خاتم یۀنوع تسو هر

موجب قرارداد   به رایز گردد؛ یمحسوب م الحساب یعل گر،یتِر د کم ای ساله کیمتناوب  ای یکار موقت متوال یانعقاد قراردادها

  .ابدی یم شیکرده و افزا رییتغ رفرماکار کارگر نزد کا ۀسابق دیجد

  تر و کم ساله کیکار موقت  یحق سنوات قراردادها یۀبودن تسو الحساب یعل

 

محل مناقشه کارگران  ریاخ یها کار موقت در سال یفارس، حق سنوات قراردادها یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

آن  یو حواشعدالت  وانیو د یمتاقبل اتاق بازرگان یها ینگار و نامه یعدالت ادار وانید ریاخ یبوده است. را انیو کارفرما

و مدرس حقوق تجارت در  یدادگستر لیوک انیفرحناک دیاست. دکتر فرش ردهباره باز ک نیبحث در ا یرا برا یمهم یفضا

 .موضوع پرداخته است نیاز ا یبخش مغفول لیبه تحل یادداشتی

 

 مقدمه

قرارداد کار به  ۀهنگام خاتمدر  1369قانون کار مصوب  24و ماده  1394 یقانون کار الحاق 7( ماده 4به تبصره ) بنا

 .گردد یپرداخت م« حق سنوات» ای« کار انیپا یایمزا»کارگر 

 

حق  ییحساب نها یۀتسو ۀمنزل از کارگر طرف قرارداد کار موقت به« پرداخت حق سنوات دیرس»کارفرما از اخذ  یکل یتلق

. 9. 19مورخ  2727موجب دادنامه شماره  و، بهبا ا دیو سپس اقدام به انعقاد قرارداد کار موقت جد یسنوات قرارداد قبل

 .شد عالممردود ا یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398

 

کار پرداخته  یبر انواع قراردادها یرأ نیا ریبه تأث« حق سنوات هیبودن تسو الحساب یعل»تحت عنوان  یدر نوشتار نگارنده

 .است

 

 یآثار حقوق لیرا به استعالم جهت تقل رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیدادنامه، رئ نیا یِ اقتصاد تبعات

 نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیکم 1398. 12. 17مورخ  یالزام ریو غ یوادار نموده که منجر به نظر مشورت یرأ نیا

 یقراردادها )قراردادها نیانوع از  نیتر جینسبت به را یرأ نیدامنه شمول ا نو محدود نمود یعدالت ادار وانید یاجتماع

 .سال و کمتر( شده است کیزمان  کار موقت با مدت

 

نظر  نینقد ا به« و کمتر ساله کیکار موقت  یحق سنوات قراردادها یۀبودن تسو الحساب یعل» نیینوشتار با تب نیدر ا لذا

 .مذکور پرداخته شده است ونیسیکم

 

 یارعدالت اد وانید یعموم ئتیه ۀدادنام نییتب .1

 



 کیکار را به مأخذ هرسال  انیپا یقانون یایاند مزا موظف انیکارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، کارفرما به

قانون رفع موانع  41( ماده 4موضوع تبصره ) 1394 یقانون کار الحاق 7( ماده 4)تبصره ) ندیمزد پرداخت نما نیماه آخر

 .(1394مصوب  شورک یالنظام م یو ارتقا ریپذ رقابت دیتول

 

 ایسال  کیکه مطابق قرارداد،  یمدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگر ای نیقرارداد کار، کار مع ۀصورت خاتم در

ماه  کیمعادل  یحقوق مبلغ نیمتناوب بر اساس آخر ای یهرسال سابقه، اعم از متوال یبه کار اشتغال داشته است برا شتر،یب

 .(1369قانون کار مصوب  2۴)ماده  دینما ختپردا یکار به و انیپا یایعنوان مزا حقوق به

 

نظر را که اگر قرارداد کار کارگران،  نیا 1398. 9. 19مورخ  2727در دادنامه شماره  یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه

قانون کار و  24ماده  ری، مغارا ندارند الحساب یعل افتیو حق در ابدی یحساب هرسال، قرارداد خاتمه م یۀموقت باشد، با تسو

 یو ارتقا ریپذ رقابت دیقانون رفـع مـوانع تـول 41( مـاده 4)موضوع تبصره ) 1394 یقانون کار الحاق 7( ماده 4تبصره )

 .کشور( دانسته است ینظام مـال

 

 گردد یسال منعقد نم نیت چندکه بدوا  به مد یکار موقت یدادنامه، قراردادها نیمنطوق ا تیبا توجه به اطالق و ُکل نیبنابرا

کارگر  نینوبت ب نیبه مدت چند« متناوب» ای «یمتوال»صورت  سال و کمتر( و به کیزمان  کار موقت با مدت ی)قراردادها

کار  انیپا یایحساب مزا یۀبا تسو ابد،ی یسال و کمتر ادامه م کیزمان  با مدت گرید وقتکار م یو کارفرما واحد با قراردادها

زمان  با مدت گریبلکه با انعقاد قرارداد کار موقت د شود؛ ینم یتلق افتهی کار آن قرارداد خاتمه ۀه هر قرارداد، سابقمربوط ب

 یتلق الحساب یعل ،یکاِر قرارداد کار موقت قبل ۀکار سابق انیپا یایحساب مزا یۀتسو یبرا یمبلغ پرداخت نیسال و کمتر ا کی

خاتمه و قطع  انیحقوق در سال پا نیمبلغِ آخر یِ کاِر کارگر بر مبنا ۀکار سابق انیپا یایمزا ییحساب نها یۀو تسو شود یم

 .شود یبا کارفرما محاسبه م یکار ۀکامل رابطه و سابق

 

 یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسینظر کم نییتب .2

 

آورده و سپس به نقد آن پرداخته  یارعدالت اد وانید یاجتماع نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیقسمت، ابتدا نظر کم نیا در

 .شود یم

 

 یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسینظر کم .1 .2

 

 1398. 1۰. 25. ص مورخ 1۰. 1. 1319۰موجب نامه شماره  به رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

 .دینما یم یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727درخواست رفع ابهام از دادنامه شماره 

 

موجب نامه  به ونیسیکم نینظر ا یعدالت ادار وانید یاجتماع نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیاز طرح موضوع در کم پس

 :گردد یاعالم م ریبه شرح ز 1398. 12. 17مورخ  1۰۰۰. 23۰. 3776. 2۰۰شماره 

 

خدمت اتمام  انیمالک پرداخت پاداش پا د،یقانون رفع موانع تول 41( ماده 4قانون کار و تبصره ) 2۴توجه به ماده  با»

طور کامل پرداخت شود و چنانچه  به دیحق سنوات با ابد،ی یم انیدر هر زمان که قرارداد کار پا رو نی. ازاباشد یقرارداد کار م

پرداخت،  نیاخته شده باشد اصورت مجزا پرد سال به کیاز  شیکار با مدت ب یادهاقرارد انیخدمت در پا انیپاداش پا

با  یدر قراردادها یمحاسبه و پرداخت گردد. ول دیمذکور با یقراردادها ۀالتفاوت آن در خاتم محسوب شده و مابه الحساب یعل

 کی یقراردادها کنیو پرداخت گردد. ل سبهمحا یصورت قطع به دیقرارداد حق سنوات با ۀسال و کمتر با خاتم کیزمان  مدت

خارج بوده و پرداخت  یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727ر از شمول دادنامه شماره سال و کمت

 «.است ینوع قراردادها منتف نیالتفاوت در ا مابه

 



 

 یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسینقد نظر کم .2 .2

 

 :شود میبه سه دسته تقس تواند یکار موقت م قرارداد

 



 نیمدت قرارداد کار ب یصورت بعد از انقضا نی: در اگردد یکمتر منعقد م ایسال  کیکه به مدت  یر موقتالف( قرارداد کا)

 یقراردادها ایموجب قرارداد  متناوب به ای یصورت متوال به نیماب یف یکار ۀآمده و رابطه و سابق  عمل حساب به یۀتسو نیطرف

 .ابدی یادامه نم گر،یکار موقِت د

 

 نیمدت قرارداد ب یکه بعد از انقضا ی: قرارداد کار موقتگردد یسال منعقد م نیکه بدوا  به مدت چند یر موقتب( قرارداد کا)

 .ردیگ یدسته قرار م نیدر ا زین ابدی یسال ادامه م نیچند نیماب یف یکار ۀو رابطه و سابق امدهیعمل ن حساب به یۀتسو نیطرف

 

مدت قرارداد کار موقت  یصورت بعد از انقضا نی: در اگردد یسال منعقد نم نیدکه بدوا  به مدت چن یج( قرارداد کار موقت)

متناوب  ای یصورت متوال به نیماب یف یکار ۀآمده و سپس رابطه و سابق  عمل حساب به یۀتسو نیطرف نیکمتر، ب ای ساله کی

 .ابدی یادامه م گر،یکمتِر د ای ساله کی وقتکار م یقراردادها ایموجب قرارداد  به

 

 میتقس گرید یفرع ۀبه دو دست زین 1369قانون کار مصوب  2۴مستنبط از اشاره ماده  زیخود دسته )ج( ن بیترت نیبد

 :شوند یم

 

سال، هر بار با  نینوبت و به مدت چند نیدر چند «یمتوال»صورت  کمتر که به ای ساله کیکار موقت  یاول( قراردادها)

ها و انعقاد  از آن یکی ۀخاتم نیب نکهیبا وصف ا گردد، یرگر و کارفرما واحد منعقد مکا نیب گرید یکیمجددا   ،یخاتمه قبل

 .افتد یفاصله نم یبعد

 

سال، هر بار با  نینوبت و به مدت چند نیدر چند« متناوب»صورت  کمتر که به ای ساله کیکار موقت  یدوم( قراردادها)

ها و انعقاد  از آن یکی ۀخاتم نیب نکهیبا وصف ا گردد، یاحد منعقد مکارگر و کارفرما و نیب گرید یکیمجددا   ،یخاتمه قبل

 .افتد یفاصله م یبعد

 

و  ریپذ رقابت دیقانون رفع موانع تول 41( ماده 4موضوع تبصره ) 1394 یقانون کار الحاق 7( ماده 4توجه به تبصره ) با

 2727منطوق دادنامه شماره  تیاطالق و ُکل و 1369قانون کار مصوب  2۴، ماده 1394کشور مصوب  ینظام مال یارتقا

هرسال، حق سنواِت  انی، چنانچه کارگِر طرف قرارداد کار موقت، پایعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ 

 :الذکر، سه صورت متصور است کرده باشد، با توجه به سه دسته قرارداد کار موقت فوق افتیخود را در

 

 ای ساله کیقرارداد کار موقت  ۀصورت خاتم نی: در اگردد یکمتر منعقد م ایسال  کیکه به مدت  یقتقرارداد کار مو (1)

 یکار ۀرابطه و سابق ۀقرارداد کار با خاتم ۀو زمان خاتم شود یم یکار ۀرابطه و سابق ۀو خاتم یکمتر، منجر به قطع همکار

ماه  کیبه مأخذ هرسال  دینسبت مدت کارکرد کارگران با کمتر به ای ساله کیموارد حق سنوات  نی. در اشود یمنطبق م

 .محاسبه و پرداخت گردد یصورت قطع مزد به نیآخر

 

صورت مجزا پرداخته شده  خدمت به انی: چنانچه پاداش پاگردد یسال منعقد م نیکه بدوا  به مدت چند یقرارداد کار موقت (2) 

 ۀحقوق در سال خاتم نیماه حقوق آخر کیلتفاوت آن بر اساس معادل ا محسوب شده و مابه الحساب یپرداخت، عل نیباشد ا

 .ددمحاسبه و پرداخت گر دیقرارداد مذکور با

 

 ای ساله کیقرارداد کار موقت  ۀصورت خاتم نی: در اگردد یسال منعقد نم نیکه بدوا  به مدت چند یقرارداد کار موقت (3)

 ای یصورت متوال رابطه به نیممکن است ا رایز شود؛ ینم یکار ۀه و سابقرابط ۀو خاتم یکمتر الزاما  منجر به قطع همکار

رابطه و  کیحالت با  نیکند. در ا دایبدون قرارداد ادامه پ یحت ای گریکمتر د ای ساله کیموقت  یموجب قراردادها متناوب به

. در میباش یمواجه م کسانیارفرما و کارگر ک نیمتناوب ب ای یکمتِر متوال ای ساله کیقرارداد موقت  نیواحد و چند یکار ۀسابق

 ای یکمتر؛ اعم از متوال ای ساله کیکار موقت  دادهر قرار یصورت مجزا برا خدمت به انیچنانچه پاداش پا زیصورت ن نیا

 نیماه حقوق آخر کیالتفاوت آن بر اساس معادل  محسوب شده و مابه الحساب یعل ه،یتسو نیمتناوب، پرداخته شده باشد، ا

 .محاسبه و پرداخت گردد دیبا یکار ۀرابطه و سابق ۀو خاتم یقرارداِد منجر به قطع همکار ۀحقوق در سال خاتم



 

 ونیسیعدم توجه نظر کم لیدر ذ .(The devil is in the details) «است اتیدر جزئ طانیش» ها یقول فرنگ به

 :شده است یبررس گفته شیپ اتیبه جزئ یعدالت ادار وانید یمشورت

 

 نینظر ا د،یآ یبرم زین «یعدالت ادار وانید یاجتماع نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیکم»طور که از عنوان  : هماناوال  

حاضِر  تِ یکه با نظر اکثر یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727راجع به دادنامه شماره  ونیسیکم

 باشد یاالتباع نم و الزم هیالرعا صالح الزم یدگیمراجع رس یاست و برا یرتمشوصادر شده،  وانید نیحداقل دوسوم قضات ا

 .است یالزام ریو غ

 

 یصادر شده است، ول یمطلق و کل یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727: دادنامه شماره ا  یثان

دادنامه  نیسال و کمتر را از شمول ا کیزمان  دتبا م یخود، قراردادها هیدر نظر یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسیکم

دادنامه در  نیمنطوق ا تیقراردادها از شمول اطالق و ُکل نیخروج ا یاست که مالک قانون یدر حال نیخارج دانسته است. ا

 .مشخص نشده است ینظر مشورت نیا

 

 یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727منطوق دادنامه شماره  تی: با وصف اطالق و ُکلثالثا  

دادنامه  نیسال و کمتر از شمول ا کیزمان  با مدت یخروج قراردادها یمشخص برا یو عدم ارائه مالک قانون طرف کیاز

قرارداد  ۀگرفت فقط در صورت اول که خاتم جهینت توان یگر، میاز طرف د یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسیکم هیدر نظر

است  یهیبد شود، یم یکار ۀرابطه و سابق ۀو خاتم یکمتر در همان سال نخست، منجر به قطع همکار ای لهسا کیکار موقت 

 .کند ینم دایپ ت،یقبل موضوع یها سال ی( حق سنوات پرداختدنیروز رسان )به لیکه تعد

 

 ۀو خاتم یه قطع همکارکمتر در همان سال نخست، منجر ب ای ساله کیقرارداد کار موقت  ۀصورت سوم که خاتم یبرا یول

 یخروج قراردادها یمشخص برا یدادنامه و عدم ارائه مالک قانون نیمنطوق ا تیاطالق و ُکل شود، ینم یکار ۀرابطه و سابق

روز  )به لیتعد ،یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسیکم هیدر نظر نامهداد نیسال و کمتر از شمول ا کیزمان  با مدت

 .کند یم دایپ تیقبل، موضوع یها سال یخت( حق سنوات پردادنیرسان

 

 هینظر ،یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مورخ  2727منطوق دادنامه شماره  تی: با وصف اطالق و ُکلرابعا  

مالک پرداخت پاداش  1369قانون کار مصوب  2۴برداشت نادرست از ماده  کیدر  یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسیکم

 .است نستهدا« اتمام قرارداد کار»مت )حق سنوات( را خد انیپا

 

و  باشد یم« کار نزد کارفرما ۀسابق»خدمت )حق سنوات(  انیماده، مالک پرداخت پاداش پا نیموجب ا است که به یدر حال نیا

 .سازد یحق را مشخص م نیصرفا  زماِن تعلق ا« اتمام قرارداد کار»

 

 ای یهرسال سابقه؛ اعم از متوال یکار برا انیپا یایبه اختصاص مزا 1369ن کار مصوب قانو 2۴ماده  حیتصر با توجه به لذا

مورخ  2727منطوق دادنامه شماره  تیُکل نیماه حقوق و اطالق و همچن کیمعادل  یحقوق، مبلغ نیمتناوب، بر اساس آخر

 کیبر اساس معادل  ییحساب نها یۀ، در مورد پرداخت حق سنوات، تسویعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19

. هر نوع ردیپذ یانجام م یکار ۀرابطه و سابق انیمتناوب، در پا ای یهرسال سابقه؛ اعم از متوال یحقوق برا نیماه حقوق آخر

به جهت انعقاد  ؛یکار ۀو سابق بطهرا ۀکمتر و قبل از خاتم ای ساله کیقرارداد کار موقت  کی ۀحق سنوات بعد از خاتم یۀتسو

 .گردد یمحسوب م الحساب یبدون قرارداد، عل یحت ای گریکمتر د ای ساله کیموقت  یراردادهاق

 جهینت

. 9. 19مورخ  2727دادنامه شماره  یِ موقت هستند. تبعات اقتصاد یقراردادها رانیدر ا یکار فعل یدرصد قراردادها 93

 لیرا به استعالم جهت تقل رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ ،یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398

 .قراردادها نموده است نیاز ا تر جینسبت به نوع را یرأ نیا ولشم ۀبا محدود نمودن دامن یرأ نیا یآثار حقوق

 



و بعد  گردد یسال منعقد نم نیهستند که بدوا  به مدت چند یکار موقت یموقت، قراردادها یکارها یاز قراردادها یا عمده بخش

 ای یصورت متوال به نیماب یف یکار ۀآمده و سپس رابطه و سابق عمل حساب به یۀتسو نیطرف نیمدت قرارداد ب یاز انقضا

قرارداد کار  ۀموارد خاتم نی. در اابدی یادامه م گریکمتِر د ای ساله کیکار موقت  یقراردادها ایموجب قرارداد  متناوب به

 یموجب قراردادها متناوب به ای یصورت متوال رابطه به نیا رایز شود؛ ینم یکار ۀابقرابطه و س ۀموقت، منجر به خاتم

 .کند دایبدون قرارداد ادامه پ یحت ای گریموقت د

 

 1398. 12. 17مورخ  یالزام ریو غ یدر نظر مشورت یعدالت ادار وانید یاجتماع نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیکم

 یکمتر( را بدون ارائه مالک قانون ای ساله کیکار موقت  یموقت )قراردادها یکارها یراردادهاق نیتر جینوع از را نیخود، ا

 .خارج دانسته است یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه 1398. 9. 19مشخص از شمول دادنامه مورخ 

 

، مالک 1369مصوب  قانون کار 2۴از ماده  یالزام ریبرداشت نادرسِت غ کیدر  یعدالت ادار وانید یمشورت ونیسیکم

ماده مالک  نیموجب ا است که به یدر حال نیدانسته است. ا« اتمام قرارداد کار»خدمت )حق سنوات( را  انیپرداخت پاداش پا

حق  نیصرفا  زماِن تعلق ا« اتمام قرارداد کار»و  باشد یم« نزد کارفرما ارک ۀسابق»خدمت )حق سنوات(  انیپرداخت پاداش پا

 .سازد یرا مشخص م

 

 ۀرابطه و سابق ۀکمتر و قبل از خاتم ای ساله کیکار موقت  یقراردادها ۀحق سنوات بعد از خاتم یۀهر نوع تسو بیترت نیبد

 رایز گردد؛ یمحسوب م الحساب یعل گر،یکمتِر د ای ساله کیمتناوب  ای یکار موقت متوال یبه جهت انعقاد قراردادها یکار

متناوب  ای ی. با انعقاد قرارداد کار موقت متوالابدی یم شیو افزا ریینزد کارفرما تغ رارگکار ک ۀسابق دیموجب قرارداد جد به

 شود یم یتلق الحساب یعل ،یکار قرارداد کار موقت قبل انیپا یایحساب مزا یۀتسو یبرا یمبلغ پرداخت د،یکمتِر جد ای ساله کی

کار کارگر در سال  ۀحقوق بر اساس مجموع سابق نیآخر وقِ حق ماه کیمبلغ  یکار بر مبنا انیپا یایمزا ییحساب نها یۀو تسو

 .شود یبا کارفرما محاسبه م یکار ۀخاتمه و قطع کامل رابطه و سابق انیپا

 

است  نیا شیمعنا قا  یموقت هستند؛ دق یقراردادها رانیدر ا یکار فعل یدرصد قراردادها 93 شود یبه صراحت اعالم م یوقت

 یرأ کیاست که صدور  لیدل نیاز دست داده است. به هم رانیخودش را در ا گاهین کار جادرصد قانو 93 بیکه با ضر

آثار آن با توسل به نظر  لیو تقل یاتاق بازرگان ینگار به نامه گاهیجا نیا تیدر جهت تقو یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه

 دیاست که هرگونه تشد یدر حال نی. اگردد یم منجر وانیآن د یاجتماع نیو تأم مهیکار، ب یمشورت ونیسیکم یالزام ریغ

 یتوازن کیدر  دیاست. جهش تول «دیجهش تول»به ضرر  یکارگر و اتاق بازرگان ۀکارگر و کارفرما، خان انیتضاد منافع م

 نی. اشود یم نییتب« برد -برد  ۀمعامل»با مفهوم  یهر قرارداد کار یقبول برا . توازِن قابلردیگ یتضاد منافع شکل م نیا نیماب

داده  دیبا ی، ِعَوض«انصاف»و « صداقت»، «اصالت»معناست که بر اساس سه اصل  نیبازار؛ بد انِ یگرفته از م مفهوِم شکل

ض اشود ت  .گرفته شود یُمعَوَّ

۱۳۹۹/۱/۴  

 

 

 

   انگارند پیمانکاران کارگران را هیچ می«/ های کاغذی شرکت»حقوقی کارگران از طریق  بی

۱۳۹۹/۰۱/۰۴  

 

  .گیرد، تمام نیروهای خود را غیرمستمر به حساب بیاورد زرگترین سوءاستفاده در این است که شرکتی که کار پیمانکاری میب

  

قانون کار وارد  7تاکنون در خصوص قراردادهای کارگران به ماده  7۰هایی که از دهه  به گزارش خبرنگار ایلنا، ضربه

ها در کنار سلب حق  حقوقی نیروی کار در ایران بود. البته این ضربه سازی و بی هایی سیستماتیک در جهت ارزان آمد، ضربه

داری در ایران الزم داشت، یعنی نیروی کار ارزان را در اختیار گذاشت.  تشکل از کارگران در نهایت همه آنچه که سرمایه

دهد که انسجام و اتحاد درونی  ن امکان را میاند، به کارفرما ای قراردادهای کارِی کوتاه مدت که حتی به یک ماه نیز رسیده

شود، بر هم بزند. در  کارگران برای دستیابی به حقوقشان را با چوب تهدید به اخراج که باالی سر نیروی کار نگاه داشته می



نیروهایی شود و با اخراج  گیرد، کارفرما دست به کار می هایی که اعتراضات کارگران برای تحقق یک مطالبه باال می برهه

  .کند اندازد و روند را فرسایشی می نامد، کل یک اعتراِض به حق از اعتبار را می ها را لیدر می که آن

 

حال کارفرمایان زیادی حقوق  قانون کار آمده، اشاره به دائم بودن قراردادهای کاری مستمر است. با این 7آنچه در ماده 

کار  کنند. اگرچه این اهیت مستمر، قراردادهای موقت با کارگران امضا میکنند و در کارهای با م کارگران را ضایع می

غیرقانونی است اما برای اعمال چنین زوری، قدرت دولتی به دست کارفرمایان است. جالب اینجا است که حتی کارگرانی که 

های پیمانکاری  باشند. اما شرکت کنند، نیز باید قراردادهای دائم داشته های پیمانکاری کار می صورت مستمر برای شرکت به

کنند، قرارداد موقت تمام کارگرانشان باید موقت باشد و این کار  اغلب با یک سوءاستفاده از نوع برداشت از قانون تصور می

  .قانونی است

 

 چیزی به نام قرارداد پیمانکاری نداریم

 

گوید: در قانون کار دو نوع  باره به ایلنا می این حسین حبیبی )عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسالمی کار کشور( در

قرارداد دائم و موقت برای کارگران وجود دارد. قراردادهای موقت ممکن است به نسبت کارکرد یا ساعات کاری به شکل 

   .کارمزدی یا روزمزدی تنظیم شود

 

زنند، درحالیکه چنین چیزی نداریم. آنچه  اری حرف میاو ادامه داد: متاسفانه کارفرمایان بعضا  از قرارداِد کاری به نام پیمانک

گیرد.  قانون کار آمده است، اشاره به کار پیمانکاری دارد. یک شرکت پیمانکاری کار را از شرکت دیگری می 13در ماده 

کارش ساخت  سپارد که مثال  اگر وزارت راه خواهد یک اتوبان بسازد، این کار را در قالب یک کار پیمانکاری به شرکتی می

کنند، کارگرانی هستند  کند اما نیروهایی که در قالب پیمانکاری برای آن کار می جاده است. این کار ماهیت پیمانکاری پیدا می

 .کند که از شرکت پیمانکاری به صورت موقت یا دائم کار می

 

ساخت این اتوبان را در قالب کار  کند و دولتی است. کارِ  سازی می راه« الف»این فعال کارگری گفت: تصور کنید شرکت 

بدهد.  شرکت ب در واقع پیمانکار ساخت این جاده است و شرکت پیمان دهنده شرکت الف است. « ب»پیمانکاری به شرکت 

سازد. کلیه کارگرانی که در آن برهه زمانی برای این شرکت پیمانکار کار  کند و راه را می شرکت پیمانکار قبول مسئولیت می

  .د، در واقع پیمانکار نیستند؛ کارگر شرکت پیمانکاری هستندکنن می

 

 پیمانکاری

 

او ادامه داد: این کارگران ممکن است در آن شرکت قرارداد دائم، مستقیم یا پاره وقت داشته باشند. یا ممکن است تا در ساخت 

کارگران پیمانکاری خودشان به نوعی کارگران بخشی از جاده به کار گمارده شده باشند. پس ما کارگر پیمانکاری نداریم بلکه 

  .قرارداد دائم یا موقت هستند

 

  های پیمانکاری کار مستمر در شرکت

 

حبیبی با اشاره به اینکه متاسفانه از این قضیه مثل تمام قضایا در روابط کاری سوءاستفاده شده و حتی خود شکت پیمانکار نیز 

ت: اعضای هیئت تشخیص حل اختالف باید این مسئله را درنظر بگیرند. مسئله این کند، گف کارگرانش را پیمانکار فرض می

توان به کار تمام کارگران شاغل در آن شرکت پیمانکاری  سازی موضوع پیمان است و غیرمستمر بودن را نمی است که جاده

  .کند وی کار برای شرکت پیمانکار کار میدهنده و پیمانکار قرار دارند که نیر های پیمان تعمیم داد. دو طرف پیمان نیز شرکت

 

قانون کار اعالم شده حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر  7ماده  1این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در تبصره 

. سازی یک طبیعت غیرمستمر دارد. چراکه یک بازه زمانی دارد که در آن بازه کار باید تحقق پیدا کند وجود دارد. پروژه راه

کنند، نه فقط برای جاده. چنین کارگرانی  طور مستمر برای شرکت کار می ممکن است در همین شرکت کارگرانی باشند که به

  .باید قراردادشان مستمر تلقی شود

 



ها در این است که این شرکت بگوید من چون کارهایم غیرمستمر است، همه نیروهایم  او ادامه داد: یکی از سوءاستفاه

  .ر هستند. در حالی که حسابدار، بازرگانی و فنی و... عمدتا  مستمر است. بنابراین نباید کارفرما سوءاستفاده کندغیرمستم

 

 های پیمانکاری سوءاستفاده از نیروی کار بود فلسفه وجودی شرکت

 

ام نیروهای خود را گیرد، تم حبیبی با بیان اینکه بزرگترین سوءاستفاده در این است که شرکتی که کار پیمانکاری می

آورد، گفت: طبیعت غیرمستمر و مدت آن را وزارت کار باید تعیین کند. متاسفانه از این موضوع  غیرمستمر به حساب می

    .شود های فراوانی می سوءاستفاده

 

شود.  کار تحمیل می ها به نیروی حقوقی تر و نداشتن تشکل و انواع بی هایی دستمزد پایین وی افزود: به دنبال چنین سوءاستفاد

به بعد  7۰درصد قراردادهای نیروی کار، دائم بودند و از دهه  9۵معادله قراردادهای کار در ایران، به این شکل بود که 

  .اند درصد قراردادها موقت شده 9۵ای که االن  معادله تغییر کرد به گونه

 

های پیمانکاری سوءاستفاده از  رد: فلسفه وجودی شرکتعضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور تاکید ک

خواستند تا از تعهدات خود در قبال کارگران شانه خالی کنند. بنابراین کار را  های بزرگ اغلب می نیروی کار بود. شرکت

روی کاغذ ها اصال  وجود خارجی ندارند و فقط  های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی دادند. خیلی از این شرکت شرکت

 .خواهد از وظایف خود در مقابل کارگران فرار کند ها به این دلیل است که کارفرما می هستند. همه این

۱۳۹۹/۰۱/۰۴ 

 

 

 

  ۷ گیرند ماه تحت پوشش کمیته امداد قرار می ۳هزار کارگر روزمزد و دستفروش گلستانی 

۱۳۹۹/۰۱/۰۵  

 

دستفروشان را شناسایی کردیم که به مدت سه ماه تحت پوشش کمیته  هفت هزار خانوار نیازمند مانند کارگران روزمزد و

  .امداد خواهند بود

  

به گزارش ایلنا، عیسی بابایی در جمع خبرنگاران از شناسایی هفت هزار خانوار نیازمند مانند کارگران روزمزد و 

 .یته امداد استان باشندفروشان در استان گلستان خبر داد که قرار است به مدت سه ماه تحت پوشش کم دست

 

وی درباره اقدمات کمیته امداد این استان گفت: در مرحله نخست اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با کرونا یک میلیارد تومان 

های جهادی در حال توزیع  هزار خانوار در نظر گرفتیم و در مرحله دوم هم دوهزار بسته بهداشتی توسط گروه 1۰برای 

 .است

 

هزار بسته بهداشتی برای مددجویان تحت پوشش تهیه و توزیع خواهیم کرد و در 2۰ه داد: پس از تعطیالت نوروزی وی ادام

 .هزار بسته بهداشتی و نقدی تحویل این خانوارها خواهد شد 37مجموع 

 

پوشش کمیته امداد بابایی افزود: بسیاری از افرادی که به دلیل دریافت تسهیالت اشتغال و دریافت خدمات موردی از تحت 

 .خارج شدند را قرار است سه ماه دیگر تحت پوشش قرار دهیم

۱۳۹۹/۰۱/۰۵ 

 

 

 

   گذرانند؟ یقم چگونه روزگار م ی/ کارگران ساختمانیشتیو کمک مع یکاریب مهیسخت، بدون ب روزگارِ 

۱۳۹۹/۰۱/۰۵  

 



اند، هنوز کمک  شده یشتیو مشکالت مع یکاریدچار ب یکاریکرونا ب وعیش یدر پ نکهیدر قم با وجود ا یساختمان کارگران

  .ردیگ یتعلق نم یبه کارگران ساختمان زین یکاریب مهیاست که ب یدرحال نیاند؛ ا نکرده افتیدر یدولت

  

که در اثر کرونا نابوده شده، هنوز شامل حال  یبه کارگران مشاغل« دولت یشتیمع تیحما» لنا،یگزارش خبرنگار ا به

ماه از  کیاند اما بعد از گذشت حدود  شده کاریب یاز کارگران ساختمان یلیقم نشده است. در قم خ یاختمانو س یکارگران فصل

  .کنند افتیرا در یدولت یها کمک اند، ستهنتوان یکرونا، هنوز کارگران ساختمان وعیش

 

که موفق به  یامیدر ا یکاریب مهیب عدم تعلق زی. در طول سال نستندین  گانهیب یکاریبا بحران ب یو ساختمان یفصل کارگران

 یکارگران ساختمان مهیب یها بتیها است که درباره مص را گرفته بود. مدت بانشانینبودند، گر یکار و پروژه ساختمان افتنی

سال گذشته اعالم  یاجتماع نیسازمان تام یانفراد یها و حساب یسینو نام رکلیمد ،یمیکه بهروز کر ی. طبق آمارمیا دهیشن

موجب شده تا  یندارند. بحث احراز اشتغال کارگران به کار ساختمان مهیب یهزار کارگر ساختمان ۵۰۰از  شیرده بود؛ بک

 یا مهیب تیکارگران، آنها حما شتیدر مع وناکر دینداشته باشند. حاال با وجود تهد یا مهیب یها تیاز کارگران حما یاریبس

  .ندارند

 

 را بگذرانند یکاریب یندارند تا روزها مهیب

 

 کردند یم افتیرا در« کار یعال یدستمزد مصوب شورا»سال  یعاد یدارند و نه اصال  در روزها یا مهینه ب کارها ثبات یب

 یکرونا دارند. البته که دستمزد مصوب شورا وعیش یدر پ یکاریتنگ ب یروزها نیا یبرا یانداز که حاال  اندوخته و پس

  .داشته باشد یانداز پس تواند ینم یکارگر چیکارگران است که ه یندگز یواقع یها نهیکار آنقدر کمتر از هز یعال

 

نگرفتند و مجبور به  یشتیرخ داد، کمک مع نیگران شدن بنز یکه در پ یسخت یدر روزها یاز کارگران ساختمان یلیخ

کند، چطور  یکاریب مهیندارد تا طلب بهم  مهیشده و ب زین کاریکارگر مقروض که از قضا ب کیشدند، حاال  انیقرض از آشنا

 د؟یایبرب یزندگ یها نهیاز پس هز دیبا

 

کرونا گفته بود: کرونا به شمار قابل  ارانهیبرنامه، بودجه و محاسبات مجلس( درباره  ونیسی)عضو کم یبائوج الهوت مهرداد

 نیاز ا دنید بیهستند در صورت آس مهیکه تحت پوشش ب یها و افراد خسارت وارد کرده است. افراد کار و از کسب یتوجه

و  ستندیبرخوردار ن یا مهیب یها تیکه از حما میرو هست به رو یکشور با افراد راما ما د رند،یگ یم یکاریب مهیب ،یماریب

 یهزار تومان به افراد ۶۰۰تا  2۰۰ نیب یا ارانهیاساس قرار شد در گام اول  نی. بر اکنند یصورت روزانه کسب درآمد م به

به افراد  یونیلیتا دو م کی یقرار است وام نیبرده پرداخت شود. عالوه بر ا نیطور کامل درآمد آنها را از ب که کرونا به

به  تیوضع نکهیتنفس، بعد از ا یو قرار شد اقساط آن با مدت شود یبدون ضامن پرداخت م ییداده شود. وام اعطا یگرید

 .ودافراد کسر ش ارانهیبرگشت از  یحالت عاد

 

 زیآنان ن یصنف یها انجمن اریثبت شده در اخت انیرانیا یدر سامانه خدمات رفاه نکهیعالوه بر ا یکارگران ساختمان اطالعات

مراجعه  شانیها مطالبات خود به انجمن یندارند، برا یمشخص یعلت که کارفرما نیبه ا یقرار دارد. کارگران ساختمان

دولت هنوز در  حال نیمشکالت روز کارگران هستند. با ا انیدر جر یساختمانگران کار یصنف یها و اغلب انجمن کنند یم

  .نکرده است یاقدام یرابطه با کارگران ساختمان

 

 ضربه به کارگران قم وارد شد نیاول

 

 یاستادکاران و کارگران ساختمان یانجمن صنف سیسراسر کشور و رئ یکارگران ساختمان ی)بازرس کانون عال یریش عباس

به کارگران قم وارد  یکارگران ساختمان نیضربه در ب نیکرونا از قم آغاز شد و اول روسیو وعیگفت: ش لنایقم( در گفتگو با ا

  .در قم از ادامه اشتغال محروم شدند یاز کارگران ساختمان یمیاز ن شیکه ب یا هشدند. به گون کاریب یکی یکیشد. کارگران 

 

 یها مصوب شد، ما از طرف انجمن صنف اداره یبرا یساعات کار یها تیمحدود یرخکه ب یکرد: از زمان حیتصر یو

کارگران  شتیمع یتا برا میو از آنها خواست مینوشت یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریبه وز یا قم، نامه یکارگران ساختمان

ماه اطالع دارم  نیا یشد. اما متاسفانه ط اکثر مسئوالن مربوطه ارسال ونامه به استاندار  نیکنند. رونوشت ا یفکر یساختمان



از  یکی شیاست. چند روز پ قهیبه شدت در مض یکارگران ساختمان یصورت نگرفته است. واقعا  زندگ یکمک چیکه ه

    .خواست یهزار تومان پول قرض م 2۰کارگران از من 

 

تا از  رفتند یم یالاقل دنبال کار شد، یحاصل م شانیراب یکاریبودند اما اگر ب قهیکارگران در مض نیا زین شتریادامه داد: پ او

  .ندارند ینیگزیدرآمد جا چیسخت شده و کارگران ه یلیخ طیکنند اما اکنون شرا یبتوانند گذران زندگ

 

ر رفته کمک کنند. قرا نیکه اشتغالشان در اثر کرونا از ب یخاطرنشان کرد: مسئوالن به کارگران قول دادند که به افراد یریش

 رسد یداده نشد. البته به نظر م یمبلغ یپرداخت کنند اما متاسفانه فعال  به کارگران ساختمان یشتینفر کمک مع ونیلیم 3بود به 

که شغلشان از  یاز کارگران ساختمان یلینداشته است. خ یمنبع درآمد چیاز جامعه بوده که ه یشمربوط به بخ ینقد یها کمک

 .اند نگرفته یتینداشتند اما هنوز کمک حما یدست رفت، واقعا  منبع درآمد

 

اعطا  یدرصد 4تومان وام با بهره  ونیلیتا دو م کی یو ساختمان یحال وعده داده شد که به کارگران فصل نیافزود: در ع یو

از کارگران  یلی. ضمنا  خردیوام بگ دیچطور با ند،یب یدر برابر خود نم یشده و افق درآمد کاریکه ب یکنند. اما واقعا  کارگر

  .ستنداالن هم مقروض ه نیهم یساختمان

 

 میشو نینش خانه میتوان ینم یشتیمع یگرفتار نیا در

 

 رونیاز خانه ب شوند یمعاش مجبور م نیتام یبرا نیهم ندارند. بنابرا یکاریب مهیب یکرد: کارگران ساختمان دیتاک یریش

 نینش خانه تواند ینم یشتیمع یگرفتار نیدر ا یشوند. کارگر ساختمان نینش که مردم خانه دیگو یچطور م یبزنند. رسانه مل

  .است یزندگ اتیمعاش و ضرور نیتام یبرا یدولت یها یزیر برنامه ازمندین یخانگ نهیبشود. قرنط

 

 یلما به هر مسئو کند؟ یدفاع نم یو ساختمان یاز حقوق کارگران فصل یکار و رفاه اجتماع رتعاون،یافزود: چرا وز یو

 یمیو ن برند یرنج م یکاریاز ب یاز کارگران ساختمان یمیاز ن شی. بکنند یما را به وزارت کار حواله م م،یکن یمراجعه م

  .مشغول به کار هستند یداشتبه زاتیبدون ماسک و دستکش و تجه زین گرید

 

جامعه ببرد تا  فیه سمت قشر ضعرا ب نیروزها دورب نیدر ا یقم گفت: رسانه مل یکارگران ساختمان یانجمن صنف سیرئ

  .انجام شود یکارگران ساختمان یبرا یکار عتریمشکالت ما به گوش مسئوالن برسد و سر

 

در قم قرار دهند تا  ژهیو به و یکارگران ساختمان یصنف یها انجمن اریبازرس در اخت کیکه  میداد شنهادیادامه داد: ما پ او

ازجمله  یکه کارگران بدون امکانات بهداشت ییو جاها میکن یسرکش یو خصوص یدولت یساختمان یها به پروژه میبتوان

 نیکنند. اما متاسفانه ا یدگیتا به کارگران رس میو مجبور کن میباش داشتهدستکش و ماسک مشغول به کار هستند، نظارت 

  .ماند پاسخ یب زیخواسته ما ن

 

 یپس چه کسان ست،ین ریپذ بیرفاه موجود است. اگر در صنف ما آسدر سامانه  یادامه داد: اطالعات کارگران ساختمان او

 .میو ما با جامه کارگران ارتباط دار میهست ینهاد مردم کیما  شوند؟ یم یدولت یها تیمشمول حما

 

صورت  تیکند؟ اگر هم شکا تیاز کارفرما شکا یامکانات بهداشت زیبابت عدم تجه تواند یم یکارگر ایکرد: آ حیتصر یو

هاست و عمال  پرونده نیبه ا یدگیتر از زمان رس کوتاه یکارگران ساختمان یدارد. کار فصل یتا دو سال دوندگ کی رد،یبگ

  .برد ینم ییجاراه به  زیحل اختالف ن یها ئتیدر ه یطرح دعو

 انیدیوح می: مرگزارش

۱۳۹۹/۰۱/۰۵  

 

 

 

 مهر یخبرگزار

   اضافه شدند رانیگب یشتیخانوار معترض به جمع کمک مع ونیلیم  ۱.۲ 



۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 

 

 یم افتیماهانه در یشتیهزار خانوار بسته مع 1۰۰و  ونیلیگفت: نوزده م یشتیمع تیمشموالن طرح حما ییشناسا یسخنگو

 .کنند

 

پرداخت  یشتینفر بسته مع ونیلیم ۶۰به  میگفت: تعهد داد ییرزایم نیحس ما،یمهر به نقل از صدا و س یگزارش خبرگزار به

هزار خانوار اعتراض کردند  7۰و  ونیلیم 3. کنند یم افتیدر یشتینفر کمک مع ونیلیم ۶۰از  شیاما در حال حاضر ب ،میکن

 .اضافه شدند ستیشد و به ل رفتهیاعتراضشان پذ انوارهزار خ 17۶و  ونیلیم کیها  آن نیکه از ب

 

 .کردند افتیدر زیالن اضافه شدند و معوقات را نمشمو ستیهزار نفر به ل 3۰۰و  ونیلیم ۴گزارش، در مجموع  نیا براساس

۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 

 

 

 

 رندیپذ یرا نم یکاریب مهیب یکارخانه/ کارگران مقرر یلیبا تعط رانیا یکارگران کنتورساز مخالفت

۱۳۹۹/۰۱/۰۶   

 
 

 

بهانه کرونا کارخانه به  نیا یلیکارفرما در خصوص تعط میمخالف تصم نیدر قزو رانیا یکارگر کنتورساز 13۰ حدود

  .هستند یکاریب مهیب یمقرر افتیو در روسیو

  

گذشته همزمان  یگفتند: در روزها لنایدر تماس با خبرنگار ا نیقزو یکنتورساز یدیاز کارگران شاغل در واحد تول یتعداد

 یبهانه حفظ سالمتبه  رانیا یکارخانه کنتورساز یشد، کارفرما ینامگذار دیکه به عنوان سال جهش تول دیبا آغاز سال جد

  یکرده و از کارگران درخواست کرده است برا یدیواحد بزرگ تول نیا یلیعطاقدام به ت روسیکرونا و وعیکارگران با ش

 .اقدام کنند یکاریب مهیب یمقرر افتیدر

 

انتشار  لیان به دلکارگر یحفظ سالمت یکارخانه برا یلیاستدالل کارفرما در تعط ،یدیواحد تول نیاز کارگران ا یکیگفته  به

 .اشتغال دوباره آنها وجود ندارد یبرا نیتضم چیکارخانه ه یلیاست چراکه با تعط  بهانه کیکرونا  روسیو

 



که  یکارگران یشغل تیامن روس،یآن به بهانه کرونا و یلیاست و تعط یدیواحد تول کی رانیا یافزود: کارخانه کنتورساز او

 .اندازد یاند را به خطر م ردهتالش ک یدیواحد تول نیسالها در ا

 

واحد  نیگفت: اکثر کارگران شاغل در ا زین یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یکارخانه برا نیدر ارتباط با مخالفت کارگران ا او

 آور انیاز موعد تحت قانون مشاغل سخت و ز شیپ یسال سابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگ 2۰که حدود  یدیتول

 .هستند یکاریب مهیبه ب یخود پس از معرف یسوابق بازنشستگ دننگران مخدوش ش لیدل نید و به همقرار دارن

 

جهت است که مبادا  نیکارگران از ا گرید یداد: نگران حیکارگران توض گریدرباره دغدغه د یکارگر کارخانه کنتورساز نیا

دوره  نیکند و آنها نتوانند بعد از اتمام ا لیه طور کامل تعطکارخانه را ب ،یکاریب مهیب یکارفرما همزمان با آغاز دوره مقرر

 .کنند لیرا تکم شان یا مهیب ابقمجددا به کارخانه بازگردند و سو

 

کارگران  تیها و در نها کارگران هتل ،یکارگران فصل یبرا یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یدولت برا داتیتمه ،یگفته و به

کارگران  یلیاست تعط یدر حال نیونا درآمد آنها دچار لطمه شده، در نظر گرفته شده است. اکر روسیکه با انتشار و یمشاغل

به   یکاریب مهیب یحال پرداخت مقرر نیدر ع ستین یهستند، کار درست ولتد یکه کمک اقتصاد یو صنعت یدیمشاغل تول

 .یکاریب مهیاست به دولت و صندوق ب یمضاعف نهیها هز کارخانه نیکارگران ا

 

 یها گذشته بارها به بهانه یها در سال یکنتورساز یدیواحد تول ران،یا یاز کارگران کارخانه کنتورساز گرید یکیگفته  به

کارخانه به همت کارگران به  نیا یدیتول یها چرخ شیپ کسالی بایاعالم شد و در حال حاضر از تقر لیتعط یتیریمختلف مد

 روسیهمانند کرونا و  یدتریجد یها دارند به بهانه یدوباره سع یعوامل نکهیبا ا احرکت درآمده و در حال جان گرفتن است. م

و به  میکن یمخالفت خود را اعالم م اندازند،یکارگران را به خطر ب یشغل تیاعالم کنند و امن لیرا مجدد تعط یدیواحد تول نیا

 .میده ینم تیکار رضا نیوجه به ا چیه

 

کنتور را  دیهزار قطعه برد در گمرک دارد که کفاف دو سال تول 2۰۰حدود  یدیواحد تول نیدر حال حاضر ا ،یگفته و به

از دو ماه به صورت مداوم  شیکنتور وجود دارد که ب دیهزار قطعات تول 2۰حال در انبار کارخانه حدود  نیدر ع دهد یم

 .میکن دیکنتور تول میتوان یم

 

ماه  2۶حدود  98سال  انیتا پا 9۵گفت: ما از سال یدیواحد تول نیکارگران  ا ی پرداخت نشده یدر ارتباط با مطالبات مزد او

 نیگذشته کارفرما چند یها سال یاست. ط 98مطالبات مربوط به سال  نیماه از ا 9که حدود  میعقب افتاده دار یمطالبات مزد

کارگران و  یریگیکارخانه داشت که با پ یلیدر تعط یمختلف سع یها بست و به بهانه ریجکارخانه را با قفل و زن یبار درها

 .بازشد دیتول یکارخانه برا یفشار مسئوالن مجددا درها

 

با بهانه کردن   د،یو عمل به شعار جهش تول دیرونق تول یجا شده کارفرما به یروز آن سپر ۵هنوز  یافزود: سال جار او

 .بزرگ را دارد یدیواحد تول نیا یدائم یلیقصد تعط روسیکرنا و

 

مشغول کارند و اگر مسئوالن  نیقزو یصنعت یها شهرک یدیتول یکرد: در حال حاضر اکثر کارگران واحدها دیتاک ی و

از به خطر افتادن جان کارگران،  یکنند تا جدا لیکارخانه را با نظارت خود تعط نیدلسوز نگران جان کارگران هستند همه ا

 .فتدیبه خطر ن زیانها ن یشغل تیامن

 

 دهیبا ناد ها تیکه با سوءاستفاده از موقع یانیکارفرما یبر کار برخ ینظارت چیه نکهیا انیبا ب یر کارخانه کنتورسازکارگ نیا

و کارگران مستاصل آن  یبه حال کنتورساز یفکر میخواه یگرفتن کارگران به دنبال منافع خود هستند، افزود: از مسئوالن م

 یبرا دیکه نکردند؛ حاال هم با کردند یفکر امروز را م دیدادند، با یخش خصوصواحد را به ب نیکه ا شیبکنند؛ ده سال پ

را  «یکنتورساز»بکنند وگرنه  یپرداخت مطالبات انباشته کارگران فکر نیشرکت و همچن نیا تیریمد میو ترم دیشروع تول

 .از دست رفته بدانند

۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 

 

 



 

 دنکار در حوادث مرگبار جان باختندمع ۴۵ارزان بود/  انیکه در آن مرگ معدنچ یسال

۱۳۹۹/۰۱/۰۶   

 
 

حوادث در معادن  نیاز ا یلیکرد که خ دیتاک دیحوادث مرگبار جان باختند. با یط رانیمعدنکار در سراسر ا ۴۵، 98سال  در

رقم  نیاز ا شیب یو قطعا  تعداد واقع رسند یها نم داران به گوش رسانه معدن یطلب به علت منفعت ای دهند یکوچکتر رخ م

  .خواهد بود

  

کار در معدن رونق گرفت و همزمان حوادث  ایتانیشدن بر یو صنعت هیسرما هیاز زمان انباشت اول لنا،یگزارش خبرنگار ا به

در  Hartley Colliery کشور بروز کرد. در انگلستان در حادثه نیدر ا یدار هیرشد سرما یمرگبار معادن زغالسنگ همپا

دچار حادثه شد که  یگریبازهم معدن زغالسنگ د یدر ولزجنوب 1913 سالکشته شدند. در  یمعدنچ 2۰۴د تعدا 18۶2سال 

 انیچهارم معدنچ کیحدود  19۵۰تا  18۵۰ یها سال نیکشور در ب نینفر جان خود را از دست دادند. در ا ۴39آن  جهیدر نت

  .کردند دایپ یدائم تیمعلول ایکشته شدند 

 

 انیمبارزات معدنچ ی. اگرچه تعداد حوادث معدن طرندیگ یم یهمچنان حوادث معدن قربان ،یدار هیرماشدن س یجهان یهمپا

در  انیهستند که تنها طمع کارفرما یاما همچنان حوادث مرگبار افتیدر معادن کاهش  یمنیو کسب حق ا یمتماد یها در سال

  .کار علت آن است طیو بهداشت مح یمنیا تیعدم رعا

 

 حوادث مرگبار جان باختند یمعدنکار ط ۴۵، حداقل 98سال  در

 

 نیاست که همه ا نی. اشوند یمرگ نم ای یدائم تیاما اغلب منجر به معلول دهند یدر معادن به صورت هر روزه رخ م حوادث

دان سامانه در خصوص حوادث کار مشکالت دو چن کیبه علت نبود  حال نی. در عشود یمنتشر نم یا حوادث در سطح رسانه

. شود یاصال منتشر نم یشتریب یلیو تعداد خ شود یخبرنگاران منتشر م یردمو یها یریگیحوادث در اثر پ نیاز ا یلیاست. خ

 2۶تعداد  98ماهه دوم سال  ۶در  لنا،یا یها یبررس یط حال نی. با امیموجود اعتماد کن یبه آمار واقع میتوان یما نم نیبنابرا

  .خود را در اثر حوادث کار از دست دادند جان رانیدر سراسر ا یمعدنچ

 



 انیثبت شده؛ معدنچ ها یکه در خبرگزار انیاخبار حوادث منجر به مرگ معدنچ یطبق بررس ز،یماهه نخست امسال ن ۶در  

طغرالجرد ،  یآباد غرب کرمانشاه، معدن سنگ چک زرد کرمانشاه ، معدن زغالسنگ هشون اسالم ره،یدر معدن سنگ پشت ب

مازندران، معدن سنگ مهاجران همدان ، معدن زغالسنگ  اسریمعدن زغالسنگ سواد کوه، معدن زغالسنگ ک نفر 3

 ینفر معدنچ 2 ،یا جاده یا کارگر معدن چادرملو در حادثه ۵نور ، معدن سنگ اصفهان،معدن راور کرمان ،  یکال زنید

  .دهد ینخست را نشان مدر  ماهه  یمعدنچ 19جان باختند که مجموعا  مرگ  نیآلبالغ اسفرا

 

 نیاز ا یلیکرد که خ دیتاک دیحوادث مرگبار جان باختند. با یط رانیمعدنکار در سراسر ا ۴۵، حداقل 98در سال  نیبنابرا

  .دهند یحوادث در معادن کوچکتر رخ م

 

 منیناا طیکه در اثر شرا یا حادثه صدیاز هر س یو بهداشت و کار(؛ مطابق آمار جهان یمنی)کارشناس ا بیگفته شهرام غر به

چون  یجد بیمورد از آنها باعث آس کیکه ممکن  شود یم یجزئ بیمورد باعث آس 3۰تا  2۰ شود، یم لیکارگاه تحم کیبه 

زده و جان  بیباشند که به اعتبار کارگاه آس یحادثه جزو حوادث بزرگ نیاممکن است  یمرگ شود و حت ایکارگر  تیمعلول

 .رندیگ یرا م یادیکارگران ز

 

 

 ارزان کارگران صنعت پولساز و ارزآور جان

 

و  نیزمان بخش معدن جزو پولسازتر نیارزان بوده است اما در هم نینچنیا 98جان کارگران معدن در سال  اگرچه

 یو صادرات مواد معدن یجهان به مواد معدن یدرصد اقتصاد کشورها 17صنعت بوده است. حدود  یها بخش نیارزآورتر

 عیبه بخش معدن و صنا یرنفتیارزش صادرات غ رصدد 2۰از  شیهستند. از نظر صادرات در چند سال گذشته بوابسته 

اما در  میستیکاهش تعداد حوادث در معادن ن یدر راستا یچندان شرفتیتعلق داشته است. اگرچه سال به سال شاهد پ یمعدن

از  رانیمرکز آمار ا یریطرح آمارگ نیو هفتم یس .کنند یکشور کسب م یبرا یشتریعوض معادن سال به سال ثروت ب

اشتغال در معادن  یدرصد ۴ارزش افزوده و  یدرصد ۵8 شیاز افزا ی، حاک98کشور در سال  یبردار در حال بهره نمعاد

 .است 97سال  یط

 

درصد  4,1بل، نفر بوده که نسبت به سال ق 73۴هزار و  99کشور  یبردار ، تعداد شاغالن معادن درحال بهره97سال  یط

هزار  3۰7کشور،  یبردار معادن در حال بهره 97گزارش، در سال  نیبنا به ا حال نیداشته است. درع شینفر( افزا 39۰3)

  .دهد ینشان م شیدرصد افزا 57,8که نسبت به سال قبل  دان کرده جادیارزش افزوده ا لایر اردیلیم 988و 

 

 اربازرسان ک ریبدون تاث یها و نظارت دیبازد

 

و  دیبازد یبازرسان کار بر معادن و گاه یدر معادن وجود دارد، نبود نظارت کاف یمنیکه در مورد ا یمهم مشکل

  .است یکارگاه طیبازرسان در مح ریبدون تاث یها نظارت

 

: دیافزا یو مبازرسان کار دانسته  یها را فرش قرمز کارفرماها برا کارگاه یمنیدر اختالل در ا گریمشکل مهم د بیغر شهرام

کنترل  یرا به صورت مصنوع طیکه کارفرما تمام شرا میها شاهد هست ادارات کار از کارگاه یها یبازرس یمتاسفانه در برخ

کارگاه به همان حالت  طیشرا یبازرس یفردا زی. غالبا  نکنند یکار پهن م یمنیا قرمزبازرسان کار فرش  یکرده و عمال  برا

 .شوند یم جهینت یب ها یو بازرس گردد یقبل بازم منیناا

 

دارند و خوب  ینقش مهم زیحوادث کار ن یاست. البته مانورها یناگهان ها ینوع بازرس نیبهتر می: ما معتقددهد یادامه م او

و تجربه کسب  شوند یحادثه کار به صورت مانور آزموده م کی یکار برا یمنیمانورها کارگران و مسئوالن ا نیهستند. در ا

 .اورندیتجربه الزم را به دست ب دگان،ید امداد به حادثه یزمانبند خصوصدر  توانند یصورت م نیو در ا نندک یم

 

 معادن یمنیبر ا یکارگر نظارت

 



است.  انیازجمله علل مرگ معدنچ آالت نیاز برخورد ماش یو حوادث ناش یگازگرفتگ ،یگرفتگ سقف، انفجار، برق زشیر

قانون مکلفند بر اساس مصوبات  نیا( 8۵موضوع ماده ) یواحدها هیو مسئوالن کل انیرفرماقانون کار؛ کا 91طبق ماده 

و  هیو امکانات الزم را ته لیکار، وسا طیکارگران در مح بهداشتحفاظت و سالمت و  نیتأم یبرا یحفاظت فن یعال یشورا

و  یمقررات حفاظت تیو در خصوص رعا اموزندیالذکر را به آنان ب فوق لیکاربرد وسا یآنان قرار داده و چگونگ اریدر اخت

 یو اجرا یفرد یو بهداشت یحفاظت لیاز وسا یملزم به استفاده و نگهدار زی. افراد مذکور نندینظارت نما یبهداشت

 .مربوط کارگاه هستند یها دستورالعمل

 

در  انیران موجب شده تا دست کارفرماخود کارگ نیو بهداشت از ب یمنیو ناظران ا یکارگر یها هیها و اتحاد نبود تشکل اما

 یادینظارت حساب ز یبرا یکارگر یها و تشکل ها  تیبر ظرف ایباز باشد. در دن یمنیموارد ا تیآمار و عدم رعا یپنهانکار

از امکان دفاع  جهیکه به آن اتکا کنند، ندارند و در نت یو تشکل یشغل تیامن یرانیا یاز کارگران یادیاما بخش ز کنند یبازم

  .نخواهند داشت زیدر معادن را ن تر منیا طیکردن شرا ایخود و مه

 

بحث نظارت  توانند یو بهداشت کار(؛ ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت نم یمنی)کارشناس ا یگفته اشرف منصور به

 یصنف یها ها تشکلNGO که به یرو به رو هستند. تا زمان یها با ضعف نظارت طور کامل پوشش بدهند. تمام کارگاه را به

 یکنترل و استانداردساز ، یاز معضالت در مورد بحث نظارت یلیخ م،ینکن یو آنها را وارد عرصه نظارت میبها نده یتخصص

 .ماند یمغفول م

 

 یها تیجهان، مربوط به ظرف افتهیتوسعه  یکشورها یاز دستاوردها یکی: کند یم انیو بهداشت کار ب یمنیکارشناس ا نیا

NGO که میهست نیو بهداشت کار است. ما شاهد ا یمنیا نهیدر زم یتخصص یها و تشکلها NGOیتخصص یها ها و انجمن 

و  کنند یرا رصد م یدارند که موارد کارگاه یقدرتمند یلیخ ینظارت یها دستگاه شرفتهیو پ افتهیتوسعه  یمعادن در کشورها

 .قدرتمند و مورد توجه هستند اریبس یشغل یها یماریکشورها در کاهش حوادث کار و کاهش ب نیدر ا

 

رخ نداد  ورتیهمچون حادثه معدن  ی. اگرچه حوادث مرگبار و بزرگدینام یرانیا انیسال مرگ ارزان معدنچ دیرا با 98 سال

و  با سود یمعدنچ کی شتیو مع یزندگ نیب ینسبت چیدر معادن جان باختند. ه منیا طیکارگر در اثر نبود شرا ۴۵اما همچنان 

 زیشکل ن یتر و به دردناک کنند یکار م طیشرا نیتر وجود ندارد. آنها در سخت کشد، یم رونیکه از دل خاک ب یثروت هنگفت

  .رندیم یم

 انیدیوح می: مرگزارش

۱۳۹۹/۰۱/۰۶ 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

با توجه  به ادامه کارونبود امکانات بهداشتیدراعتراض  ـنیرام یحرارت ـروگاهیننامه سرگشاده کارگران 

 همکارشان به کرونا ۲ابتالی  به

۱۳۹۹/۰۱/۰۷ 

و در مجاورت رودخانه کارون و  مانیمسجدسل -جاده اهواز 2۰ لومتریدر ک واقع ـنیرام یحرارت ـروگاهینجمعی از کارگران 

شان را نسبت به ادامه کار طبق معمول ونبود همکارشان به کرونا اعتراض 2دراستان خوزستان بدلیل ابتالی  سیشهـر و

 امکانات بهداشتی،اعالم کردند. 

 فروردین ماه رسانه ای شده است از جمله آمده است: 7دراین نامه که 

به بخشنامه استاندار  دیبا روگاهین رعاملیمثبت شده است مد نیرام روگاهیدو نفر از کارکنان ن یتست کرونا نکهیتوجه به ا با»

 «.درصد کارکنان در محل کار حاضر شوند 2۰ده و فقط عمل کر

کارکنان و ساعات  فتی: کاهش شگفت  نیز درباره گفتگوی تلویزیونی استاندار خوزستان* نیرام روگاهینگران از کار یکی

 .کم است اریمختص کارکنان روزکار  است که آمار کارکنان  روز کار بس انیروز در م کیانجام شد اما حضور  یکار



هستند و کل  یفتیکارکنان ش یهزارو اند کیتعداد  نیمشغول به کار هستند که از ا رویهزار ن 2حدود  روگاهیافزود: در ن یو

 .هستند یفتیش یرویها ن آن هیکه کل چرخد یم راتیو تعم یبردار بهره یها به دست بچه روگاهین

 زانیکننده، ماسک،  الکل، دستکش و... به م یرد: مواد ضدعفونک انیب روگاهیکارکنان در ن یبا اشاره به تردد باالاین کارگر

  اریاعتراض را در اخت یبعد از مدت یکوچک آب معدن یها یآن هم در بطر کننده یمواد ضدعفون ست؛یما ن اریدر اخت یکاف

 .میدستکش و ماسک کرد دیدادند و اغلب ما با جمع کردن پول اقدام به خر روگاهین یاه اتاق فرمان

 طی یک استاندار خوزستان  یعتی، غالم رضا شرخوزستان در کشور و استان روسیو نیبه ا انیباال رفتن آمار مبتال لیدل به

تا روز   دیو کارکنان با  خود را ادامه خواهند داد تیفعال تیدرصد ظرف 2۰گفت: ادارات خوزستان با  یونیزیتلو یوگو گفت

 باشند. صیترخ کناناردرصد ک 8۰شوند و  ینوبت بند نیفرورد 1۵

۱۳۹۹/۰۱/۰۷ 

 

 

 

   دیبه بخش تول التیتسه اردلایریلیهزار م۳۷از  شیب پرداخت

۱۳۹۹/۰۱/۰۷  

 

  .پرداخت شده است دیبه بخش تول التیتسه اردلایریلیهزار م37از  شیب 98سال  در

  

به  التیتسه لایر اردیلیهزار م 37 از شیب یاز محل بودجه عموم 98آمار اعالم شده، در سال   یبر مبنا لنا،یگزارش ا به

 التیماه سال گذشته سه تسه نیبخش در فرورد نیارائه شده به ا التیاساس تعداد تسه نیپرداخت شده است. بر ا دیبخش تول

 .بوده است لایر اردیلیم16به ارزش  التیماه دو تسه بهشتیو در ارد لایر اردیلیم131 زانیبه م

 

به  التیتسه7مجموعا  98ماه  ریبود، در ت لایر اردیلیم3۰و  2 بیختى در خرداد ماه به ترتپردا التیتسه زانیو م تعداد

عدد به ارزش  9به  التیتعداد تسه زیسال ن نیارائه شده است؛ در مرداد ماه هم التیتسه لایر اردیلیم1685 زانیم

 .بوده است لایر اردیلیم331

۱۳۹۹/۰۱/۰۷  

 

 

 

  شد؛ مطرح جمهور سیبه رئ یا نامه در

 یها نهیشان است/ سبد هز در حق یخیکارگران، ظلم تار ستهیدستمزد شا شیگوش انداختن افزا پشت

   دستمزدها باشد شیافزا اریمع دیخانوار با

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 شیخواستار افزا جمهور سیبه رئ یا نامه یکشور ط رانیبگ یکارگران بازنشسته و مستمر یکانون عال رهیمد تیهئ عضو

  .کارگران شد یبرا ستهیشادستمزد 

  

و مسئول کانون کارگران بازنشسته و  خانه کارگر استان مازندران ییاجرا ری)دب یگیابینصرهللا در لنا،یگزارش خبرنگار ا به

کار  یعالیشورا یو اعضا سیکه رونوشت آن به رئ ،یجمهور سیسرگشاده به رئ یا در نامه (مازندران رانیبگ یمستمر

به  یتوجه یاز ب یاستان و کشور، در باب تبعات ناش یو بازنشستگ یکارگر هاوضاع اسفبار جامع حیضمن تشرارسال شده، 

 .قشر هشدار داد نیا شتیو مزد مع تیوضع

 

 :است لینامه به شرح ذ نیا متن

 

 رانیا یاسالم یمحترم جمهور استیر یروحان یجناب آقا» 



 

کرونا و با  روسیمنحوس و یو استعانت از درگاهش در رفع بال دین و با امرحما یخدا ادیسال نو و با  کیسالم و تبر با

 عرض درود بر شرف همه تالشگران عرصه بهداشت و درمان کشور

 

اقشار در  نیرتریپذ بیکارگران و بازنشستگان که از آس یو دعا یچشم انتظار 1398سال  یاز ابتدا ژهیبو ریاخ یها سال یط

از حق و حقوق کارگران و  تیدر حما نیبود که وعده طول سال مسئول نیا باشند، یم یسماع و یارض یقبال انواع بالها

 یها از وعده امروز و فردا سال یعادالنه، محقق و پس از ط یها داقلبازنشستگان در رساندن مزد آنان به ح یمستمر

 روسیبار و نیمان ا ز اقبال ناخوشقشر اعمال و اجرا خواهد شد. اما ا نیدر حق ا مهیعدالت نصف و ن کی ن،یمسئول

کارگران را مانع شدند،  مزد نییاصالح عادالنه امور تع ،یا که هربار به بهانه یشد به دست آنان یا بنام کرونا بهانه یمنحوس

 بار کارگران و بازنشستگان کشور و در بهبود سفره حسرت یامام و رهبر یها انقالب و آرمان نیادیبار تحقق شعار بن نیا

 .موکول گردد گریدار، ظالمانه معوق از اقدام و بوقت د رساندن حق به حق

 

 !جمهور سیرئ یآقا

 

 نیا ،یاجتماع نیو پانصد هزار نفر از بازنشستگان سازمان تأم ونیلیاز سه م شیدر رنج و عذاب کارگران و ب تیجمع

به امور مزد و  یدگیروز و فردا کردن رسام استیقرار دارند. س یکشور اکنون در وضع ناگوار یو مل یاتیح هیسرما

البته  ست،یاز گذشته ن هیمقصرتر از قوه مجر یمرجع چیه نین بیسخت آن رسانده است. در ا یآنان، کار را به جا شتیمع

مرجع قضاوت خواهد بود و از آن مهمتر که خداوند قادر و  نیو امروز، بهتر روزید یبر عملکردها قیدق یبا نگاه خیتار

 .دیخواهد رس ،یولو به اندازه مثقال رندیگ یدار م که حق را از حق یقطعا  به حساب آنان توانا

 

 یدست رو نیاز ا شیمجبورم به عرض برسانم ب یول ،یجنابعال یفرارو یها تیاطالع از عمق مشکالت و محدود باوصف

 یغلط اقتصاد یها استیاکنون در اثر س کارگران و بازنشستگان که رمق یو ب فینح یدست گذاردن و پشت گوش انداختن ندا

شان در درون خانه، شرمنده و سرافکنده نموده، ظلم  خانه و نزد خانواده زا رونیو آن به ناحق آنان را نزد طلبکاران در ب نیا

 .در حق آنان خواهد بود یخیتار انتیمضاعف و خ

 

 !جمهور سیرئ یآقا

 

که ما هر روز  می!... متأسفم بگود؟یا اش بوده خود، نزد خانواده یدست خالشرمنده از  یمرد هیتاکنون شاهد هق هق گر ایآ

است  ییندا نیمقال بر شما گران و تلخ نباشد ا نیما در ا رعرفینامعمول و غ ثی. پس حدمیباش یوضع اسفناک م نیشاهد ا

 .معروض افتاده است حضرتانبرحق و برخواسته از حلقوم مظلومان به م

 

 ونیلیچهار م با  یتقر تیدر جمع یو صنف یخدمات ،یاقتصاد یها در بنگاه ثاریکه با تالش و ا یاجتماع نیتأم بازنشسته کارگران

تا به  1354مختلف از سال  یها که متعلق به آنان بوده و دولت یاجتماع نی% آنان از سازمان تأم75در حال حاضر  ،ینفر

و هفتصد  ونیلیم کیکمتر از  یعنی یمظلوم بدهکارند، حقوق حداقل سازمان نیبه ا انتوم اردیلیهزار م 25۰از  شیامروز ب

 قیهزار تومان بوده، که تصد ستیو دو ونیلیآنان کمتر از دو م یافتیمتوسط در ی. و حتکنند یم افتیهزار تومان در

صندوق در راه  هیماسر یریو عدم بکارگ لیو م فیعالوه بر ظلم، ح نی. و اباشد یدر حق آنان م یناحق یچه جفا دییفرما یم

 .کشانده شد یبه ورطه ورشکستگ حیتوسعه و حفظ قدرت آن بوده، که با انتصابات ناصح

 

 .را برعهده شما نهادند ضیو رفع تبع یقانون اساس حیصح یجمهور اجرا سیرئ یآقا

 

 یو کم شدن فاصله طبقات ها ضیآن رفع تبع حیصح یاجرا جهیقانون که قطعا نت حیصح ییدولت شما با شعار اجرا نکهیا جالب

آن به  یبه اجرا دیشعارها و با ام نیروبرو و مردم به ا یعادالنه ثروت خواهد بود، با اقبال عموم میو تقس یو عدالت اجتماع

 41ماده  یآن، اجرا ریدر شکل فراگ یعدالت اجتماع یاجرا یها از جلوه یکیکه  دیراند. مستحض داده یشما اعتماد و رأ

نفره در کشور )بدون  4خانوار  کی یها نهیسبد هز نیب یتناسب نسب کی جادیمدنظر قراردادن مفاد آن در اقانون کار و 

. عاقالنه و عادالنه آن است که باشد ی( ملایر ونیلیتومان )چهل وپنج م 4/5۰۰/۰۰۰طول سال( یشدن تورم انتظار لیتحم

 نییتناسب در تع نیا دییکه بفرما کند یاصل عدالت بر شما حکم م جهیمقدار کمتر باشد. در نت نیاز ا دیحداقل مزد کشور نبا



و به  یشوخ کی شود یها م حرف لیقب نیو ا ی. واال بحث عدالت اجتماعردیحداقل مزد کارگران کشور مورد مالحظه قرار گ

 .کارگران و بازنشستگان یعنیقشر جامعه  نیبزرگتر نیادیگرفتن حقوق بن هسخر

 

مزد سال  نییتع انیاندرکار در جر محترم دست یتا با ملزم کردن وزرا یاست از محضر جنابعال یخواسته برحق نیا لذا

 تیدر رعا یپرتالش تعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز ژهیبو یاجتماع نیبازنشستگان صندوق تأم یکارگران و مستمر 1399

موجود در جمع  یبا رفع آزردگ یاجتماع نیأمقانون ت 96و ماده  111مواد  ضایقانون کار و ا 41ماده  حیصح یو اجرا

را فراهم  دیبه جهش تول  یمسم یمقام معظم رهبر یشده از سو نییکارگران و بازنشستگان موجبات تحقق شعار سال تب

 «.ندیفرما

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 

 

 طلبکارند یبروجرد هفت ماه معوقات مزد یشهردار کارگران

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

   

 
 

 

  .اند نکرده افتیخود را در یبروجرد هفت ماه معوقات مزد یارگر شاغل در شهردارک ۵۰۰از هزار و  شیب

  

بروجرد  یکارگران شهردار نکهیبا اشاره به ا لنا،یخانه کارگر بروجرد( در گفتگو با خبرنگار ا ییاجرا ری)دب یگودرز محمد

 .نفر است ۵۰۰از هزار و  شیاند، ب نکرده افتیرکه دستمزد خود را د یماه حقوق معوقه دارند، اظهار کرد: تعداد کارگران 7

 

مرکز در نقاط مختلف شهر  یبروجرد، با نظارت شهردار یدر سه منطقه شهردار یکارگران قرارداد نیکرد: ا حیتصر یو

 .مشغول به کار هستند یدر مشاغل خدمات

 



است،  یشهردار یهستند، درآمدها یاردادکه اغلب قر یدستمزد کارگران شهردار یمال نیمنابع تام نکهیبا اشاره به ا او

از  یشهردار یاز درآمدها یکیاند.  شده فیضع زین ها یآمده، شهردار نییمردم پا دیکه قدرت خر لیدل نیخاطرنشان کرد: به ا

 .رکود در حوزه مسکن ساخت و ساز کم شده است لیلراه پروانه و جواز ساختمان است که به د

 

 زانیکه به مرور م دیرس یماه م 1۴به  شان یمعوقات مزد نیاز ا شیبروجرد پ یرگران شهردارکرد: کا حیتصر انیدر پا یو

 .است دهیشهر به هفت ماه رس یشورا یاعضا یریگیکارگران با پ نیمطالبات ا

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 

 

 

   دیخرج نکن یگرید یرا در جا یکارگران از صندوق توسعه مل سهم

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

خرج  یاست که اجازه ندهند سهم کارگران را از صندوق توسعه مل نیا یاز محضر مقام معظم رهبر یجامعه کارگر استمداد

  .شود یگرید یجا

  

استان تهران( در واکنش به خبر  یاجتماع نیتام رانیبگ یکانون مستمر سی)رئ ایدهقان ک یعل لنا،یگزارش خبرنگار ا به

اظهار  یدالر از صندوق توسعه مل اردیلیم کیم بابت اخذ مجوز برداشت نظا یبه مقام معظم رهبر جمهور سیرئ ینگار نامه

و  شدگان مهیو بخصوص سازمان برنامه و بودجه همواره ب یمتول یها خانهداشت: تجربه نشان داده است که دولت و وزارت

هم  یاجتماع نیتام رانیگب یاست مستمر یدرحال نی. ارندیگ یم دهیناد یمنابع واعتبارات مل عیرا در توز رانیبگ یمستمر

اقشار مولد و زحمتکش جامعه  جزوکارگران  نیمحفوظ باشد چراکه ا یمنابع عموم نیقدرالسهم آنان از ا دیهستند و با یرانیا

بوده و در منابع و  رانیا یاسالم یباشند، شهروند کشور جمهور یاجتماع نیتام ریبگ یشده و مستمر مهیب نکهیبوده و قبل از ا

 .شود یگرفته م دهیدولت مردان ناد یکه همواره از سو یهستند. امر میاست، سه انیرانیکه متعلق به ا یتاعتبارا

 

 دیدولت نبا یبحران طیشرا نیخانمان سوز کرونا که به جان کشور افتاده است و در ا یدر ادامه افزود: باتوجه به بال ایک دهقان

را بطور  یحاصل از منابع صندوق توسعه مل یها قائل شود و کمک ضیعکارگران بازنشسته و کارمندان بازنشسته تب نیب

 یاز محضر مقام معظم رهبر یمنظور جامعه کارگر نی. به همدینما عیتوز بازنشستهکارگران و کارمندان  نیسرانه برابر ب

که سرانه  ندیافرم حیتصر دهند، یم یصدور مجوز برداشت از صندوق توسعه مل یکه برا یاستدعا دارد که در دستور

 .لحاظ گردد یاجتماع نیتام رانیبگ یمربوط به کارگران و مستمر

 

ممتازه است و اگر دولت  ونیکارگران جزو د مهیمربوط به حق ب یها یبده یاجتماع نیخاطرنشان کرد: طبق قانون تام او

هاست که  کار به کارگران است و سالمتاسفانه االن دولت ابربده یاول حق کارگران را بدهد ول دیبا رسد یبه دستش م یمول

 تیوال یاز محضر مقام عظما یاساس جامعه کارگر نیو برهم کند یم یابکارگران بدحس مهیدر ارتباط با پرداخت حق ب

 اریرا به طور مجزا به خودمان بدهند و در اخت رانیبگ یکه حق و حقوق ما کارگران و مستمر میعاجزانه درخواست دار

 .ر ندهنددولت بدحساب قرا

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 

 

 

  ؛یدریح یاز عل یادداشتی

   از وقوع کرد شی/ عالج بحران پیاجتماع نیاثرات بحران کرونا بر سازمان تام یبررس

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 از وقوع کرد شی/ عالج بحران پیاجتماع نیاثرات بحران کرونا بر سازمان تام یبررس



گسترده  یکرونا که در قامت بحران روسیو وعیابعاِد ش لیبا تحل یادداشتیدر  یاجتماع نیسازمان تام رهیمد اتیه سیرئ بینا

  .قرار داد یرا مورد واکاو یاجتماع نیخود را نشان داده است، اثرات آن بر سازمان تام

  

سازمان  یو درمان یا مهیو پرداخت تعهدات و ارائه خدمات مختلف ب ها یمستمر نیتام یروش مال ،یاجتماع نیسازمان تام در

عکس  ،یمدل به صورت خالصه و کل نیاست. ا  "pay as you go" مدل ران،یبگ یو مستمر شدگان مهیدر قبال ب

 یرمردیبه پ یجوان کند، ینقل م نهیزم نیدر ا یکه سعد یتیاست. در حکا یاز سعد یتیالمثل معروف مستند به حکا ضرب

 یدیاز عمر تو، به چه ام ماندهیکه با توجه به مدت کوتاه باق سدپر یکه در حال کاشت نهال گردو است و از او م رسد یم

کشتند و  گرانید هک دیگو یدر پاسخ جوان، م رمردیبرسد و پ یزمان خواهد برد تا به ثمرده یکه مدت طوالن یکار یم یدرخت

 .بخورند گرانیکه د میما بکار م؛یما خورد

 

و  یمال نیروش تام نیبر ا یکه مبتن یا مهیب یها سازمان یعنی. افتد یاتفاق م تیوضع نی، عکس ا pay as you go مدل در

و  صرف پرداخت  رندیگ یرا از جوانترها و شاغالن م مهیحق ب کنند، یم تی( فعالشده فیمنافع تعر)  DB براساس مدل

چرخه و تسلسل  نیاند و ا ودهب پردازان مهیب یکه جزو نسل قبل کنند یم یا شستهو ارائه خدمات و تعهدات به افراد بازن یمستمر

 .شودیم یارائه خدمات به نسل قبل یمال نیصرف تام ،یهر نسل یها یو پرداخت کند یم دایصورت ادامه پ نیبه هم

 

 

سازمان  یبحران برا جادیتسلسل را بر هم بزند و دچار و قفه و خلل کند، باعث ا نیچرخه و ا نیکه ا یهر اتفاق عتایطب

 ریرا تحت تاث گر مهی" سازمان بینقد ی"کسر ای" یتعهد یدر دو شکل "کسر تواند یها م بحران نی. ادشو یم یاجتماع نیتام

 نهیمختلف در زم لیها به دال دولت ر،یچند دهه اخ یط نکهیدر حال حاضر به علت ا یاجتماع نیقرار دهند. سازمان تام

 یتعهد یاند، هرچند دچار کسر نکرده یو مثر یقدام جدخودشان، ا یسنوات یا مهیب یها یو بده یجار یها مهیپرداخت حق ب

با  نیمعوق و همچن یها یبده یدارا انیکارفرما زیدر بلندمدت و با احتساب وصول مطالبات از نهاد دولت و ن یعنی ستین

تعهدات  یاجرا ینخواهد بود؛ اما برا یدچار مشکل جد یبه لحاظ تعادل تعهد ر،یذخا یگذار هیاحتساب سود حاصل از سرما

 .است ینگینقد یو کسر ینقد یخود دچار مشکل کسر یجار

 

 نهیهز شیداده است. هم به لحاظ افزا شیسازمان را به شدت افزا یجار یها نهیسو، در حوزه درمان، هز کیکرونا از  بحران

 یو مراکز درمان ها مارستانیدر ب یکه از منظر مل یو هم به لحاظ خدمات دهد یخود ارائه م شدگان مهیکه سازمان به ب یخدمات

 یقابل توجه شیبخش درمان سازمان، افزا یها نهیهز شود، یها ارائه م صندوق ریسا شدگان مهیو ب شدگان مهیب ریسازمان به غ

 .داشته است یصیو تشخ یدرمان ،ییارائه خدمات دارو نهیاداره واحدها و هم هز  نهیهم در بخش هز

 

کرده است.  دایپ یقابل توجه شیافزا ،یماریب نیاز ا یخاص ناش طیزمان هم متاثر از شراسا یا مهیمصارف ب گر،ید یسو از

 یماریب امیسازمان را در بخش غرامت دستمزد ا یها نهیهز ماران،یب ینسبتا طوالن یو بستر نهیو دوران قرنط یماریب نیا

 یها نهیکامل شوند، هز ای ییجز یازکارافتادگ یدچار نقصان جسم یاگر افراد ن،ی. عالوه بر ادهد یم شیافزا شدگان مهیب

به  ،یماریب نیسازمان به علت ا شدگان مهیاز ب یبا توجه به درگذشت تعداد نی. همچنافتیخداهد  شیسازمان در آن حوزه افزا

و بازماندگان اقدام کند  یمستمر یکه سازمان طبق قانون نسبت به برقرار شود یباعث م زانیعز نیفوت ا یعیصورت طب

چرا  دهد یسازمان را کاهش نم یها نهیتحت پوشش هز رانیبگ یدرگذشت مستمر انه،یاشتباه و عام یتصورها یبرخالف برخ

  .به بازماندگان و وراث آنان خواهد بود یکه سازمان کماکان متکفل پرداخت مستمر

 

در  یو بروز مشکالت جد یماریب نیا وهیش یاز کارگران در پ یادیبخش ز نکهیهم با توجه به ا یکاریب مهیحوزه ب در

 مهیدر بخش ب یاجتماع نیمصارف سازمان تام شوند، یموقت از کار منفک شده و م ایصورت دائم  به ،یاقتصاد یها تیفعال

 ریها، تاث کارگاه یلیتعط ای یانسان یروین یکاریب ایتوجه داشت که اخراج  دیبا نهیزم نی. در اکند یم دایپ شیهم افزا یکاریب

از او  یاجتماع نیسازمان تام نکهیضمن ا شود، یم کاریب یفرد که یخواهد داشت؛ وقت یاجتماع مهیوء مضاعف بر حوزه بس

 .را هم ادامه دهد یدرمان دماتحال ارائه خ نیکامل هم پرداخت کند و در ع یمقرر دیبلکه با کند، یوصول نم مهیحق ب

 

 یها باالجبار برا از کارگاه یجهت که بخش نیداشت؛ به ا مین کرونا خواهاز بحرا یرا ناش یدیحوزه منابع هم کاهش شد در

پرداخت خواهند کرد و  رتریرا د مهیب حق ایها؛  کارگاه نیا انیاند و کارفرما شده لیتعط یماریو گسترش ب وعیاز ش یریجلوگ

خواهند پرداخت؛  یکمتر مهیو حق ب کنند لیتعد ،یدائم ایخود را به صورت موقت  اناز کارکن یناچار خواهند شد، بخش ای



در حوزه خدمات  تیفعال شیحال افزا نیها جذب نخواهد شد. در ع کارگاه نیهم در ا دیجد یروین نکهیمضاف به ا

 نیداشت؛ چراکه ا واهدنخ یاجتماع مهیحوزه ب یبرا یثمر د،یجد طیشرا نیهم متعاقب ا ینترنتیو خدمات ا یرحضوریغ

قانون کار هستند و گسترش  یکنترل یها ستمیو س یا مهیب یبازرس  یها ستمیس یرت و دسترسنظا طهیحوزه، خارج از ح

 یبرا یدر حال حاضر ثمرات ملموس ،یو قانون یو نظارت یکنترل یها رساختیحوزه، به علت فقدان ز نیاشتغال در ا یاحتمال

سازمان  یا مهیب یها یموقت بازرس یلیتوجه به تعطبا  نکهینخواهد داشت؛ مضاف به ا دیث منابع جدیاز ح یاجتماع مهینظام ب

 یحقوق قانون یفایافراد و است نیا یو احصا ییامکان شناس عتایطب ط،یشرا نیوزارت کار در ا یها یو بازرس یاجتماع نیتام

هم بحران  یاجتماع نیسازمان تام یها یگذار هیدر حوزه سرما گر،یدشوار خواهد بود. از منظر د اریحوزه، بس نیشاغالن ا

قرار  ریو نقل و... را تحت تاث و خدمات حمل یحوزه مانند خدمات گردشگر نیسازمان در ا یها تیاز فعال ییها کرونا؛ بخش

 .ها شده است بخش نیا یو بازده یداده است و موجبکاهش سودآور

 

 تیستاد مقابله با کرونا، فعال یاز سوشده  جادیا یها تیحاضر و به سبب محدود طیها، اگر متاثر از شرا کارگاه نیاز ا یبخش

حداقل  ،یطیشرا نیدر چن یاقتصاد تیفعال یها رسته یخواهند شد چراکه در برخ یجد یها بینداشته باشند، دچار آس

 تیدر دوران عدم فعال توان یرا م شده نیتام هی. مثال مواد اولیگذار ا قابل اندوختهیاست  تیریثابت کارگاه، قابل مد یها نهیهز

مثل  ،یاقتصاد تیفعال یها از رسته یکرد اما در برخ تیریمد توان یرا م یجار یها نهیکرد و هز رهیذخ ت،یکاهش فعال ای

 یآمادگ یرا برا یادیثابت ز یها نهیهزو  لیادوات و وسا ینگهدار نیسنگ یها نهیو حمل و نقل که هز یحوزه گردشگر

دوره  یبرا رهیذخ ای یگذار امکانات، قابل اندوخته نیو ا تیظرف نیکنند ا تیفعال اند، اگر نتوانند جهت ارائه خدمات متحمل شده

 یحتیاجتماع نیبازار بورس هم دچار مشکل شده و سازمان تام یفعل طیدر شرا گر،ید ی. از سوستیرفع مشکالت ن ایرونق 

فکر  ها یگذار هیو سرما ریاز اموال، ذخا یبحران، به فروش بخش نیاز ا یناش یها یو کسر ها نهیهز نیتام یاگر بخواهد برا

 .نخواهد داشت یکند، امکان مانور چندان

 

و چندجانبه به صورت مضاعف و  یاثرات چندوجه ،یاجتماع نیگفت که بحران کرونا در سازمان تام توان یم جهینت در

بر  گر،یو از منظر د دهد یرار مق ریسازمان را تحت تاث یسازمان و منابع درآمد یها یمنظر، ورود کیهمزمان دارد. از 

تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم  بیترت نیدارد و به ا ندهیزااف ریسازمان تاث یها یو خروج یو تعهد یمصارف نقد

 .دچار مشکل خواهد کرد ینگینقد نیمدت از منظر تام سازمان را در مقطع کوتاه یمال یداریخواهد زد و پا

 

 یو نوساز یبازساز ،یلیرا تجربه کرده است مانند جنگ تحم یگرید یها بحران نیاز ا شیالبته پ یاجتماع نیتام سازمان

که هر چند  ها میتحر زیطرح تحول نظام سالمت و ن یاز موعد، آثار مال شیپ یها یبازنشستگ ،یساز یخصوص ع،یصنا

است؛ اما  یابیا شدت و ضعف مختلف، قابل ردو مصارف سازمان ب نابعاز آنها هنوز در ساختار م یاز آثار سوء ناش یموارد

ها بر منابع و مصارف سازمان،  بحران نیها عبور کند؛ چرا که عمدتا آثار و تبعات ا بحران نیبه هر حال توانسته است از ا

 .بوده است یو مقطع یموضع

 

 یانسان یروین لیتعد یبرا یا ژهیو طیگذشته، شرا یها در سال عیصنا یو بازساز ینوساز انیعنوان مثال اگر در جر به

 طیشرا نیشد، اما ا فیتعر عیصنا نیاز کارکنان ا گرید یزودرس برخ یبازنشستگ یدر موارد ایخاص  عیصنا یمازاد برخ

با تالش  شد یداشتند و م تیبودند که کماکان فعال یگرید عیهم صنا بلخاص بود و در نقطه مقا یفقط محدود به زمان ژهیو

 یچگال رییمانند تغ یریو تداب مهیمشمول ب دیاقشار جد ییو شناسا گریبه اقشار د مهیپوشش ب میه و تعمو با توسع شتریب

در طرح تحول نظام سالمت که  ایرا پوشش داد  ها یکسر یتا حد ،یتوافق شدگان مهیبه ب یاجبار شدگان مهیاز ب شدگان مهیب

 ها ییو دارا ریاز ذخا ی، سازمان در آن مقطع توانست با فروش بخشکرد لیتحم یاجتماع نیرا به سازمان تام یگزاف یها نهیهز

 التیبعضا توانست وام و تسه ایکند  یمال نیخودش، تام یها مجموعه نیو گردش سهام ب یمناسب و بازارگردان تیبا قم

بحران بر  نیا یاعد و منفنامس راتیکرده است، تاث جادیکرونا ا یماریکه ب یو در بحران یکند اما در مقطع فعل افتیدر یبانک

جانبه و  همه ر،یگ همه ها، یو خروج یورود میبر چرخه منابع و مصارف و بر تنظ ،یاجتماع نیسازمان تام یکارکردها

مند  از آنها بهره یقبل یها که در مواجهه با بحران ییها تیاز ظرف تواند یمقطع، سازمان نم نیدر ا جهیاست؛ در نت یچندبعد

 .کندبوده، استفاده 

 

را به جرگه  یدیجد شدگان مهیو ب میریو تحت پوشش بگ ییرا شناسا یدیاقشار جد میتالش کن نکهیحاضر، امکان ا طیشرا در

 یها بنگاه شدگان مهیکاهش ب ای ها یاخراج مهیحق ب یجبران کسر یآنها برا مهیحق ب یها یو از وصول میاضافه کن شدگان مهیب

 یها رسته یبرخ ییسهم کارفرما مهیامهال حق ب یبرا یریاگرچه دولت تداب ایندارد؛  دمل وجودر ع میکرونا استفاده کن ریدرگ



 یها باشند، بنگاه لیفعال تعط یکرده که همه مراکز تجار بیمقابله با کرونا تصو یستاد مل یکرده؛ اما وقت فیتعر یاقتصاد

 .شوند یمشکل ممتاثر و دچار  طیشرا نیها هم هستند که از ا رسته ریمتعدد در سا

 

ورود کند، با توجه به  هیبخواهد به بازار سرما یفعل طیاگر سازمان در شرا رسد یو فروش سهام هم به نظر م دیحوزه خر در

سهام و عرضه عمده سهام در بازار بورس؛ هم منجر به  شتریفروش ب یتنزل شاخص بورس، ورود سازمان برا تیوضع

 نیها هم در ا قرار خواهد داد. بانک ریخود سازمان را تحت تاث یها ییو دارا ریش ذخاو هم ارز شود یبازار م زشیر دیتشد

 تیریها مد بحران را از محل منابع بانک نیاز ا دگانید بیخود به آس یها از کمک یکه دولت محترم درنظر دارد بخش طیشرا

  .ندارند یچندان مساعد طیشرا ،یاجتماع نیبه سازمان تام التیپرداخت تسه یکند، برا

 

 یطوالن التیبا توجه به تعط د،یهر سال و شروع سال جد انیطور معمول در پا توجه داشت که به دینکته هم با نیا به

معموال در چند ماه  ،ییاجرا یها به دستگاه دیو تا زمان ابالغ بودجه سال جد یاقتصاد یها تیاز فعال یو توقف بخش ینوروز

مواجه است که امسال با  ییها ارائه خدمات، با چالش یبرا ازیموردن ینگینقد نیمتا یبرا یماعاجت نیاول هر سال سازمان تام

نشدن  نییتع دیموارد با نیشده است. به ا دیمشکالت تشد نیگسترده که هنوز هم ادامه دارد، ا یلیتوجه به بحران کرونا و تعط

سال  بهشتیو ارد نیها را در فرورد مهیوصول حق ب تیدستمزدها را هم افزود که وضع شیافزا زانیحداقل دستمزد و م

 .خواهد کرد دیمتاثر خواهد ساخت و اثرات بحران کرونا بر سازمان را تشد یجار

 

که سازمان  یقبل یها است که با بحران یجانبه و چند بعد همه یکه بحران کرونا بحران ستین یشک بیترت نیا به

مسئوالن محترم و  دیبا رسد یدارد و به نظر م یها مواجه بوده، تفاوت اساسگذشته با آن یها در سال یاجتماع نیتام

باشد،  ینفر از مردم در مواقع بحران ونییم ۴3و پناه حدود  شتوانهپ دیسازمان که با نیخاص ا طیکشور، به شرا رانیگ میتصم

 .داشته باشند یا ژهینگاه و

 

  :باشد ریشامل موارد ز تواند یم ت،یوضع نیدر ا یاعاجتم نیکم به سازمان تام یبرا ییاجرا شنهادیپ چند

 

 یها دستگاه رمولدیراکد و غ یها تیو ظرف ها هیاموال، سرما ها، یینهاد دولت در قالب دارا یا مهیب یها یبازپرداخت بده*

  مناسب داشته باشند ینقدشوندگ تیحال قابل نیدولت که در ع

 

آب و برق و  یها نهیها و هز االنشعاب حق ات،یسازمان و توابع آن مثل مال یرجا یها نهیکاهش هز یبرا یریاتخاذ تداب *

     دولت به سازمان یها یتهاتر با بده قیو مانند آن از طر یانرژ

 

 یدولت و  بانک مرکز یو خطوط اعتبار التیفراهم شدن امکان استفاده سازمان از تسه *

 

 دولت یچه در قالب وام و چه در قالب بازپرداخت بده یصندوق توسعه مل ریسازمان از ذخا  یمند بهره *

 

 پول یالملل نیاز صندوق ب یافتیدولت از محل وام در یبازپرداخت بده*

 

دولت و  تیها با حما کارگاه یپرداز مهیحفظ سطح اشتغال و ب یمناسب برا یتوان مال یمحترم دارا انیکارفرما یهمکار *

  سال ییادو ماه ابتد مهیپرداخت بموقع حق ب

 

 یمقابله با کرونا با توجه به سهم یبرا یدولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یها سازمان از کمک یمند بهره*

 و عموم مردم دارند شدگان مهیسازمان در ارائه خدمات به ب یها مارستانیکه سازمان و ب

۱۳۹۹/۰۱/۱۰ 

 

 

 

 

   !شود؟ یمشخص م ۹۹دستمزِد  فیتکل یان/ چه زمانسر کارگر یباال ییداموکلِس اخراج کرونا ریشمش



 

 
 

بابت  یکارگر یها گروه یها یبود که نگران دواریام توان یماه به سرانجام برسد م نیجلسات در فرورد یوعده برگزار اگر

 شیستمزد افزادو ماه بعدتر، از د ای یکیماه و بازنشستگان،  نیفرورد یبرسد و کارگران در انتها انیدستمزد، زود به پا

 طیکه در شرا یاتفاق خواهد افتاد و بازنشستگان یمزد زیصورت، همان فر نیر ایمند شوند؛ در غ بهره دیسال جد ی افتهی

اند، امسال  بوده یاجتماع نیتوسط سازمان تام ها یمستمر شیشاهد ابالغ دستورالعمل افزا رتریدو ماه د ای کیمعموال   ،یعاد

  .مواجه خواهند شد شهیاز هم تر یطوالن اریبس یریبا تاخ

  

ماه،  نیهفته از فرورد کیاز  شیشدن اسفند ماه و ب یسپر رغمیدستمزد کارگران عل نییعدم تع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

حداقل دستمزد  شیافزا زانیکه قبل از آغاز، م میرا سراغ دار یگذشته، کمتر سال یها نادر است. در طول دهه یا دهیپد

 نییکار در ارتباط با تع یعال یجانبه شورا اسفند ماه، مذاکرات سه انیاز پا لمشخص نشده باشد؛ معموال  هر سال قب کارگران

شامل  یمزد یایدستمزد و مزا شیافزا یرسم هیابالغ یو حت رسد یبه انجام م یسطوح کارگر ریحداقل دستمزد و سا شیافزا

 رسد یبه نظر م روس،یآمدن کرونا و با. اما امسال شود یصادر م دیز سال جدحق سنوات، حق اوالد و بن خواربار قبل از آغا

 .است ختهیبه هم ر یادیکه همه معادالت تا حدود ز

 

خانواده  2۶۴۰ماه، حداقل  نیدهم فرورد انیکه بابت آن به وجود آمده است )تا پا ییها یهنگامه بحران کرونا و نگران در

 دهند یم لیرا تشک ینفر یونیلیم ۴3خانواده  کیکه که  یکارگر رانیه و داغدارند(، مزدبگخود را از دست داد زیعز ،یرانیا

 یدرمقابل کرونا که تا امروز جان تعداد ییبایجز صبر و شک شود، یت کشور را شامل میاز جمع یمیاز ن شیخانواده، ب نیو ا

است و به نامعلوم بودن پاسخِ  «یشتیمع یِ آور تاب» از جنِس  ینگران نیهم دارند. ا یگرید  را گرفته دغدغه زانشانیاز عز

  .گردد یآنها برم یستیتماِم معادالت ز

 

 کاران یاز فصل یناکاف یها تیحما

 

و شاغالن  یو روزمزد یکارگران فصل کاران،یطبقات )شامل ب نیتر گذشته، اعالم کرده که از فرودست یدر روزها دولت

هزار تومان باشد  ۶۰۰تا  2۰۰ نیقرار است در سه نوبت و هر بار ب تیحما نیا د؛کن یم یمال تی( حمایررسمیدر مشاغل غ

بازه تحت پوشش و هم  تِ یاعالم شده، هم از نظر کم یِ نقد تیحما نی. اردیرا دربربگ ینفر ونیلیسه م یِ تیگستره جمع کیو 

بکند  ینقد تینفر حما ونیلیفقط از سه مقرار است  یو نارساست. دولت در حال یبه شدت ناکاف یرسان خدمات تِ یفیاز نظر ک



دارند  یپوشش یها تیبه حما ازیهزار نفر، ن ۵۰۰و  ونیلیم کیو بلوچستان، حداقل  ستانیاستان محروم مانند س کیکه در 

خط فقر مطلق  ریو بلوچستان، ز ستانیس یهزار نفر 7۰۰و  ونیلیم 2 تیدرصد جمع 7۰از  شیب یرسم ی)طبق آمارها

و  یرسم تهیحداقل معاش خانوار توسط کم یکه برا یباتوجه به رقم یپرداخت ارانهیمبلغ  گر،ید ی(؛ از سودکنن یم یزندگ

ششم  کی ایپنجم  کی یحت تواند یاست و نم یشده، به شدت ناکاف نییهزار تع 9۴۰و  ونیلیم ۴ باجانبه دستمزد برابر  سه

 گرید یاند؛ از سو خود را به خاطر کرونا از دست داده یروزمزد شتیرا پوشش بدهد که مع ییخانوارها یزندگ نهیهز

 نیاند و از هم نشده ارانهی افتیموفق به در ونا،بحران کر ی در بحبوحه ،یمانند کارگران ساختمان «کاران یفصل»از  یاریبس

 .محروم هستند زین یکمک حداقل

 

که  میدر خبرها خواند: »دیگو یرابطه م نیدر ا کشور( یکارگران ساختمان یکانون سراسر رهیمد اتیخجسته )عضو ه یمهد 

هم انجام  گرید ی پرداخت سه مرحله یبرا یزیر نفر پرداخت شده و برنامه ونیلیم 3به حدود  یاجتماع تیحما نیدور اول ا

 «.مند شده است از آن بهره یاست که کمتر کارگر ساختمان یطیدر شرا نیشده است. ا

 

آنگونه که »اند، افزود:   شده کاریب یکرونا بر جامعه، هزاران کارگر ساختمان وعیش یروان راتیاثبه دنبال ت نکهیا انیبا ب یو

ندارند. از آنجا که کارگران  یدرآمد ثابت چگونهیکه ه شود یپرداخت م یصرفا به افراد یشتیاست کمک مع یدولت مدع

به آن دسته که بر  دیهستند، با کاریاز سال را ب یمیم نمعمول ه طیندارد و در شرا را یدرآمد ثابت چگونهیواقعا ه یساختمان

 «.پرداخت شود یشتیاند، کمک مع کرونا شغلشان را از دست داده وعیاثر ش

 

به رفع بحران  یتا اندازه قابل توجه ایبردارد  یشهر دستانیاز دوش ته یبتواند بار ستیکمک وعده داده شده، قرار ن پس

در آستانه بحران کرونا، در معرض  زیاز شاغالِن قراردادموقت ن یاریکه بس ست یدرحال نیاکمک کند.  کارشدگانیب یِ شتیمع

ها که به گفته اکبر شوکت  ها و هتل و رستوران ها شاپ یاز کارگران شاغل در کاف اقرار دارند. جد لیبه اخراج و تعد دیتهد

قرار  ییکرونا لِ یدرصد آنها در معرض تعد ۵۰کشور( حدود  یکارگر یصنف یها انجمن یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه

گذشته، منابع  یگرفته است. در روزها زیرا ن یگرید اریدامان مشاغل بس ،یدارند، بحران کرونا به اضافه بحران اقتصاد

رارداد به بهانه خاتمه ق ینگار و عکاس خبر روزنامه 3۰دوم اسفند ماه تا امروز، حداقل  مهیاعالم کردند که از ن لنایا یخبر

 .اند شده کاریو ب لیتعد ،یشغل

 

 !ییدر معرض اخراج کرونا کارگران

 

 رسد یبه نظر نم کند، یم دیو هرلحظه آنها را تهد ستادهیسر کارگران شاغل ا یباال لیداموکلس اخراج و تعد ریکه شمش حال

 .در کار باشد «یشتیمع یآور تاب» نهیآنها در زم یها یدستمزد کارگران و برداشتن نگران نییتع یبرا یشتاب چیه

 

 یها یاستگذاریخودش را در س ساالر هینگاِه سرما نیو کارفرمامحور است. ا یقرن نوزدهم ی، نگاه«اقتصاد»دولت به  نگاه

 یشورا ی مصوبه ،یا در بخشنامه یاتیسازمان امور مال سیماه، رئ نینمونه، هشتم فرورد یبرا دهد؛ ینشان م زین ییکرونا

 یها گروه ه،یابالغ نیاز کرونا را ابالغ کرد. در ا دهید بیآس یو کارها باز کس یاتیمال تیدر حما یصاداقت یهماهنگ

مراکز  ،یدفاتر خدمات مسافرت ،یحمل و نقل عموم ،یآماده، مراکز کردشگر یغذا دیمتضرر عبارتند از مراکز تول یاقتصاد

 عیو توز دیو مراکز تول یو آموزش یمراکز فرهنگ ،یورزش یها و خشکبار، مجتمع لیآج عیپوشاک، توز عیو توز دیتول

مذکور تا  یها گروه یبرا زین 1398بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال  اتیپرداخت مال دی. سررسیدست عیصنا

 .خرداد متوقف شد یتا ابتدا زین یبانک یها حساب یو مسدودساز ییاجرا اتیعمل نیشد. همچن دیتمد بهشتیارد انیپا

 

به اخراج  دیکه از تهد یاند؛ کارگران ارفاقات که بجا و الزم هم هست، کارگران همچنان مغفول مانده نیابالغ همه ا رغمیعل اما

 یبازنشستگان ای رندیماه دستمزد بگ نیچقدر قرار است در فرورد دانند ینم ها، یگرفتار ی زمانه نیو در ا برند یرنج م لیو تعد

با عقب افتادن مذاکرات دستمزد کارگران  زیآنها تا امروز باد هوا بوده است و اکنون ن شتیمع بودبه یها برا که همه وعده

از  یکی) یقی. به گفته فرامرز توفافتد یدو ماه به عقب م ای کی یآنها هم حداقل برا یحداقل مستمر نییشاغل، تع

 کیدر  دیکشور است و دولت با یاقتصاد یوانمندم تو اهر ییاجرا یکارگران(، طبقه کارگر، بازو یکنندگان مزد مذاکره

خود  یتیاقدامات حما تیآنها را در اولو یشتیو مع یروح یها یاز کارگران و رفع نگران تیبه اقتصاد، حما افتهینگاه اصالح 

 .قرار دهد

 



 «یدستمزد زیفر»بابِت  ها ینگران

 

هفته از  کیاز  شیبلکه با وجود گذشت ب ستین یوجه کاف چیه صورت گرفته از کارگران به یها تینه تنها حما ن،یب نیا در

 ن،یاول فرود مهین ایقرار است برگزار شود. آ یساز دستمزد، چه روز که جلسه سرنوشت ستیهنوز مشخص ن د،یسال جد

 ماه برگزار شود؟ نیمه دوم فروردیجلسه در ن نیو قرار است ا ستیدر کار ن یا جلسه

 

 زیفر» شنهادِ یاسفندماه، با پ یانیکار در جلسات پا یعال یشورا ییاست که گروه کارفرما یت جدباب نیاز ا ینگران نیا 

، همان دستمزد سال قبل 99سال  یدو ماه ابتدا ای کیمعناست که حداقل در  نیبه ا یمزد زیبه جلسه آمدند. فر «یمزد

بحران  ان،ی. کارفرماردیدر دستور کار قرار بگ ،دیجد یها پرداخت هیبالغپرداخت شود و بعد از آن، مذاکرات دستمزد و ا

 .دیبه سرانجام نخواهد رس یمذاکرات مزد« فعال  »قرار دادند تا ادعا کنند  هیآن را دستما یناگوار اقتصاد جیکرونا و نتا

 

به « تما  ح»ماه  نیدر فرورد یکه مذاکرات مزد دهد یم نانیکار( اطم یعال یشورا ی)عضو کارگر ییخدا یحال، عل نیا با

 .در کار نخواهد بود یمزد زیو فر رسد یم جهینت

 

 فیکار را برگزار کند و تکل یعال یشورا یماه جلسات مزد نیوزارت کار تقبل کرده است که حتما  در فرورد ،یگفته و به

 .دیدستمزد کارگران را روشن نما

 

بود که  دواریام توان یماه( به سرانجام برسد م نیل ااو مهیدر ن حا  یماه و ترج نیجلسات در فرورد یوعده )برگزار نیا اگر

 ای یکیماه و بازنشستگان،  نیفرورد یبرسد و کارگران در انتها انیبابت دستمزد، زود به پا یکارگر یها گروه یها ینگران

اتفاق خواهد افتاد و  یمزد زیصورت، همان فر نیا ریمند شوند؛ در غ بهره دیسال جد ی افتهی شیدو ماه بعدتر، از دستمزد افزا

توسط سازمان  ها یمستمر شیشاهد ابالغ دستورالعمل افزا رتریدو ماه د ای کیمعموال   ،یعاد طیکه در شرا یبازنشستگان

در نظر گرفت که بازنشستگان از  دیخواهند شد. با مواجه شهیاز هم تر یطوالن اریبس یریاند، امسال با تاخ بوده یاجتماع نیتام

را  یریپذ بیآس نیا تواند ینامعلوم م شتیبابت مع یکرونا هستند و نگران مونینام روسیها در مقابل و گروه نیرتریپذ بیآس

 .دهد شیبازهم افزا

 

 یاز بازو تیاز حما یو خبر میا نگاِه کارفرمامحوِر دولت بوده یالیما بازهم همواره شاهد است ریاخ یرهر حال، در روزها د

 تی، اولو«مزد» ایتمام شود؟ آ یتوجه یاهمال و ب نیماه با هم نیقرار است فرورد ای. آستیگر نطبقه کار یعنی دیتول یاصل

 !کنند؟ یاصال  صحبت نم آنکه در مورد  هاست یدسته چندم دولت

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۹/۰۱/۱۱  

 

 

 

 یمستمر یساز همسان تومان به اردیلیهزار م ۱۰باز هم کارگران بازنشسته را خط زد/ چرا نوبخت  دولت

   !ست؟ین یاما به فکر بازنشستگان کارگر دهد یاختصاص م یبازنشستگان کشور

۱۳۹۹/۰۱/۱۱  

 یو اجرا ها یمستمر شیها به فکر کارگران بازنشسته باشد و افزا قبل از همه گروه دیمعتقد است؛ دولت با یدیمج یمهد

 یها نهیهز نیهستند و قادر به تام ریبگ گروه، حداقل نیدرصد ا 7۰ قرار دهد؛ چراکه تیحقوق آنها را در اولو یساز همسان

  .ستندین یزندگ یضرور

  

و  یبازنشستگان کشور ندگانیبا نما ینشست یسازمان برنامه و بودجه( از برگزار سینوبخت )رئ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 نیخبر داده است. ا ها یمستمر یساز و همسان یساز تومان بودجه متناسب اردیلیهزار م 1۰ عینحوه توز نییتع یبرا یلشگر

بلکه با عدم  فندیمدتهاست که منتظر و بالتکل یساز همسان ینه تنها بابت اجرا یاجتماع نیکه بازنشستگان تام ستیدرحال

 !ماهانه داشته باشند یافتیدر 99چقدر قرار است در سال  دانند ینم یکار، حت یعال یجلسه شورا یبرگزار

 



تومان  اردیلیهزار م 1۰ صیتهران( در ارتباط با تخص یاجتماع نیکانون بازنشستگان تام رهیمد اتی)عضو ه یدیمج یمهد

همواره  یاجتماع نی: بازنشستگان تامدیگو یم یو لشگر یبازنشستگان کشور یمستمر یساز همسان یاجرا یاعتبار برا

همه قشرها  شتیت تداوم داشته باشد. دولت در ارتباط با بهبود معاس ارقر تیمظلوم نیکه ا رسد یاند و به نظر م مظلوم بوده

به فکر  ها ی! دولتیاجتماع نیبه جز بازنشستگان تام کند یم یریگ میتصم یو لشگر یازجمله شاغالن و بازنشستگان کشور

 .دهند یآنها اختصاص نم شتیبهبود مع یبودجه برا یالیو ر ستندیکارگران بازنشسته ن

 

 کارگران بازنشسته یلوِم مستمرنامع سرنوشت

 

 نیبازنشستگان تام ست،یآنها مشخص ن یمستمر شیافزا فیاز بازنشستگان که هنوز تکل یتنها گروه نکهیا انیبا ب یو

کار گره خورده است  یعال یبه جلسات شورا یاجتماع نیبازنشستگان تام ی: سرنوشت مستمردهد یهستند، ادامه م یاجتماع

چقدر قرار است در سال  دانند ینم یاکنون کارگران بازنشسته حت ،است دهینرس جهیر اسفندماه به نتجلسات د نیو چون ا

هستند،  یکرونا، همه اقشار مردم دچار  تالمات روح یماریب وعیکه به خاطر ش یطیداشته باشند. در شرا یافتیدر یجار

 .از همه نگرانند شید، بخو ینامعلوم بودن سرنوشت مزد لیبه دل یاجتماع نیبازنشستگان تام

 

وجود دارند که  یرانیبگ یمستمر یهستند و حت ریبگ حداقل ،یاجتماع نیدرصد بازنشستگان تام ۶۵از  شیب ،یدیگفته مج به

مواجه  اریبس یها یخود با دشوار یزندگ یضرور حتاجیما نیتام یها برا گروه نیا نیدارند و بنابرا یافتیحداقل در ریز

 .ستندین زین یندگاقالم ز نیتر یاساس نیتامهستند و قادر به 

 

 تر است نامناسب یو لشگر یبه مراتب از بازنشستگان کشور یاجتماع نیبازنشستگان تام طیشرا

 

به مراتب از بازنشستگان  یاجتماع نیبازنشستگان تام طی: اکنون شراکند یکارگران بازنشسته اضافه م یفعال صنف نیا

بازنشستگان  نیا شتیبه فکر بهبود مع دیبا یاجتماع نیاست؛ دولت و مسئوالن سازمان تامتر  نامناسب یو لشگر یکشور

 نیبازنشستگان تام یو قانون یاساس یها از خواسته ،یساز همسان یو هم اجرا ها یمستمر یعادالنه و مکف شیباشند؛ هم افزا

دولت، تنها به فکر  ندهینوبخت به عنوان نما چرا جناب ستیگرفته شده است و مشخص ن دهیاست که متاسفانه ناد یاجتماع

 !خط زده است ها یریگ میاست و کارگران بازنشسته را به کل فراموش کرده و از تصم یو لشگر یبازنشستگان کشور

 

 یضرور یها نهیهز نیکه کارگران بازنشسته بتوانند از پس تام ابدی شیافزا ها یمستمر یا به گونه دیمعتقد است؛ با یدیمج

 .و متفرقه نروند یررسمیغ یکهولت، به دنبال کارها نیو در سن ندیایبرب یدگزن

 

 ریبگ حداقل ی کارگران بازنشسته ها، یبودن مستمر نییو پا یشتیمع یناکام طیکه چگونه در شرا کند یسوال را طرح م نیا او

اجاره  دیبه غذا ندارند؟ مگر نبا ازیده آنها نکنند؟ مگر خانوا تیاز کرونا را رعا یریشگیدر خانه بمانند و اصول پ توانند یم

 !خانه بپردازند؟

 

 !از آن پرداخت نشده یالیخود مانده و ر یدولت سر جا یبده

 

که تا امروز مرز  ییها یبده کند؛ یورود م یاجتماع نیانباشته دولت به سازمان تام یها یدر ادامه به موضوع بده یدیمج

 نیاز آن به حساب تام یالیر یخود مانده و حت یدولت سر جا یبده»ر گذاشته است: تومان را پشت س اردیلیهزار م 2۵۰

دولت به  یاال بده دهد یبودجه و اعتبار اختصاص م زیهمه چ ینشده! متاسفانه سازمان برنامه و بودجه برا زیوار یاجتماع

 ونیلیچند م یِ رابطه با پرداخت مستمردر  یاجتماع نیپرداخت نشود، سازمان تام یبده نی! اگر ایاجتماع نیسازمان تام

ناتوان  شهیاز هم شیب ،یمردرمان و مست یها نهیهز نیدر تام یخود به مشکل برخواهد خورد و در سال جار ریبگ یمستمر

 «.خواهد شد

 

صائب که به خاطر م انیکارفرما مهیسه ماهه حق ب یدولت، بخشودگ ی انباشته و پرداخت نشده یگفته او، عالوه بر بده به

را دچار مشکالت مضاعف خواهد کرد  یاجتماع نیتام یرو، منابع مال شیدر دستور کار قرار گرفته، در سال پ روسیکروناو

 .خواهد شد تر قیو بحران سازمان عم

 



اعتبار اختصاص دهد تا  ،یاجتماع نیخود به سازمان تام یپرداخت بده یبرا دیبا زی: دولت قبل از هرچکند یم دیتاک یدیمج

 .انبوه پرداخت شود یبده نیاز ا یبغرنج، حداقل بخش طیشرا نیدر ا

 

 دیبازنشستگان را کل یمستمر یساز دولت، همسان یبده هیاند که در صورت تاد سازمان وعده داده رانی: مددیافزا یم یو

در نظر  یو لشگر یبازنشستگان کشور یمستمر یساز متناسب یکه برا یاردیلیهزار م 1۰ نیخواهند زد. اگر معادِل هم

 دیرا کل رانیبگ یمستمر یافتیدر شیو افزا یساز همسان تواند یسازمان م زند،بپردا یاجتماع نیبه تام ها یاند، بابت بده گرفته

 زیکرونا ن وعیش طیدر شرا یو حت کنند یم یخط فقر مطلق زندگ ریدرصد آنها ز 7۰از  شیکه ب یرانیبگ یبزند؛ مستمر

 .سراغ مشاغل پرخطر و متفرقه بروند ،یزندگ حتاجیما نیتام یمجبورند برا

۱۳۹۹/۰۱/۱۱  

 

 

 

  :یبیحب نیحس

   !مسئول جان کارگران است؟ یتا قانون کار/ چه کس روسیکروناو از

۱۳۹۹/۰۱/۱۲  

 

 !مسئول جان کارگران است؟ یتا قانون کار/ چه کس روسیکروناو از

  پرداخت انیدولت و کارفرما یکیتفک یها تیمسئول حیربر الزامات قانون کار، به تش دیبا تاک یبیحب نیحس

  

در ارتباط با الزامات  لنا،یکار کشور( در گفتگو با خبرنگار ا یاسالم یشوراها یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه یبیحب نیحس

وبهداشت  یفن مقررات و ضوابط یاجرا تیمسئول -1»اشاره کرد:  ییدهایبه با روسیکرونا و یماریقانون کار و ب 9۵ماده 

مسئول  یوحقوق یفریو بهداشت از نظر ک یمنیمقررات ا تیعدم رعا صورتکارفرما در  -2کار برعهده کارفرما است. 

کارگر اگر  -۴کارگر قراردهد.  اریدر اخت دیو امکانات الزم را با لیوبهداشت کار وسا یحفاظت فن یکارفرما برا -3است. 

بدون توجه به تذکرات الزم  یلباشد و دهیالزم کار را هم د یها گرفته و آموزش لیتحو وبهداشت کار را یحفاظت و فن لیوسا

 یرا ت،ینخواهد داشت و درنها یتیکارفرما مسئول ند،یبب یرخ دهد و کارگر خسارت یا فوق استفاده نکند و حادثه لیاز وسا

 «.حل اختالف نافذ خواهد بود اتیه

 

 چیکارفرما ه الظاهر یعل جهیکار، در نت نیکار است و نه حادثه ح نیح یماریه بن روسیکرونا و یماریادامه داد: ب یو

ملت برعهده  یتمام تیسالمِت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئول یاصل یدر قبال کارگر ندارد اما دولت متول یتیمسئول

و پرداخت کند و  رفتهیمرتبط با آن را پذ یاه نهیهز هیکرونا، کل یماریمانند ب ییها یماریب وعیدر زمان ش دیدولت است و با

 .دینما یریشگیآن پ وعینسبت به ش

 

 تیاست، هر نوع مسئول ضیتبع رهیدر کاهش ساعت کار وغ یو دولت یبخش خصوص نیکه ب ی: در زماندهد یتذکر م یبیحب

برعهده دولت  یاساسقانون  29وفق اصل  روسیو حوادث مشابه کرونا و یماریدر زمان بروز ب یکارگران بخش خصوص

کل متمرکز است، به عموم مردم  یدار خزانه یها حساب رکه د یعموم یآن از محل درآمدها یها نهیهز ستیبا یاست که م

مربوط  یو بهداشت یریشگیپ یها نهیدوران بحران و هز یحقوق یها نهیهز هیازجمله کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کل

براساس  د،کارگران قرار ندهن اریآن را در اخت انیپرداخت نموده و کارفرما انیبه کارفرمارا  روسیکرونا و یماریبه ب

 یفریو ک یحقوق تیمتخلف در قبال هر گونه خسارت ازجمله فوت کارگر، مسئول یقانون کار، کارفرما 9۵الزاماِت ماده 

 .دارد

۱۳۹۹/۰۱/۱۲  

 

 

 

 

  :شد دیان تاککانون کارگران بازنشسته شهر اصفه سیرئ ی نامه در

 



رفاه  ریگرفته شده/ مراتب اعتراض خود را به وز دهیکارگر بازنشسته ناد ونیلیاز سه م شیب ی حقه حقوق

   دیاعالم کن یجمهور سیو رئ

۱۳۹۹/۰۱/۱۴  

 

 
 

خواست  یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یاز فعاالن صنف یا کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان در نامه سیرئ

کارگر  ونیلیم 3از  شیب یبرا یساز قانون همسان یاجرا یبرا یا بودجه چیه افتنین صیراتب اعتراض خود نسبت به تخصم

  .رفاه اعالم کنند ریو وز یجمهور سیرا به رئ ریبگ یبازنشسته و مستمر

  

 رهیمد اتیه یشسته و اعضاکارگران بازن یکانون عال سیکه خطاب به رئ «یهاشم دحسنیس«  در متن نامه لنا،یگزارش ا به

محترم تعاون، کار و رفاه  ریوز د،یهمانطور که مستحضر هست»نوشته شده، آمده است:  یو شهرستان یاستان یها کانون

قانون  12تبصره  یاعالم نمود که در اجرا یرسانه مل یسراسر باردر اخ 1399 نیفرورد 11روز دوشنبه مورخ  یاجتماع

و  افتهیاختصاص  یو کشور یحقوق بازنشستگان لشگر یساز همسان یتومان بودجه برا اردیلیمده هزار  1399بودجه سال  

 تیو رضا یخرسنددولت قطعا موجبات  سابقه یاقدام وسرعت عمل ب نیپرداخت خواهد شد. ا زانیعز نیا  ماه به نیدر فرود

حقوق  یساز در همسان یقانون فیوجود تکل رغمیقشر از جامعه را فراهم خواهد نمود. با کمال تاسف و تعجب و عل نیا ینسب

 یاجتماع نیدولت به سازمان تام یاعتبار و پرداخت بده صیبه تخص یا اشاره چیمحترم تعاون ه ریکارگران بازنشسته، وز

 یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تام رانیبگ یحقوق کارگران بازنشسته و مستمر یساز همسان یابودجه بر نیکه منجر به تام

کارگر بازنشسته و  ونیلیاز سه م شیگرفتن حقوق حقه ب دهیو ناد ییاعتنا یب ،یتوجه یب یبه معنا نیواهد بود ننموده است. اخ

است که مستند به بند  یدر حال نیو مظلوم. ا میشرعظق نیاست به ا یبزرگ نیامر توه نیسراسر کشور است. ا ریبگ یمستمر

 خیکه در تار رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یله ششم توسعه اقتصادبرنامه پنج سا 12)ب( از تبصره ماده  

مربوطه  نیموظف شده مطابق قوان یاجتماع نیسازمان تام د،یرس یاسالم یمجلس شورا بی، به تصو139۵اسفند سال  1۴

  «.دینما یساز را متناسب رانیبگ یقانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمر یطول اجرا در

 

 یحاج یاز سو کیالکترون یا با اشاره ارسال نامه انیشهر اصفهان، در پا ریبگ یکانون کارگران بازنشسته و مستمر سیرئ

 یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یاز فعاالن صنف ،یجمهور سیبه رئ مهیشهر، برخوار و م نیشاه ی ندهینما ،یگانیدل

   .رفاه اعالم کنند ریو وز یجمهور سیخود را به رئ اعتراض کنند و مراتب تیاقدام حما نیخواست که از ا

۱۳۹۹/۰۱/۱۴  

 

 

 



  :سازان خواستار شد محرکه و قطعه رویهمگن ن عیصنا یتخصص انجمن

 

هزار  ۷۰۰کرونا به  روسیو تیشود/ خطر سرا دیماه تمد بهشتیتا اول ارد یصنعت خودروساز یلیتعط

   کارگر وجود دارد

۱۳۹۹/۰۱/۱۴  

 

 هزار کارگر وجود دارد 7۰۰کرونا به  روسیو تیشود/ خطر سرا دیماه تمد بهشتیتا اول ارد یصنعت خودروساز یلیتعط

 دیخواستار تمد یجمهور سیبه رئ یا  سازان خودرو کشور با ارسال نامه محرکه و قطعه رویهمگن ن عیصنا یتخصص انجمن

  .ماه شد بهشتیتا اول ارد یصنعت خودروساز یلیتعط

 

 یجمهور سیبه رئ یا  سازان خودرو کشور با ارسال نامه محرکه و قطعه رویهمگن ن عیصنا یانجمن تخصص لنا،یرش اگزا به

 .ماه شد بهشتیتا اول ارد یصنعت خودروساز یلیتعط دیخواستار تمد

 



 
 

از جمله خطر  شود؛ یم ادجیماه ا بهشتیصنعت خودرو قبل از ارد دیاند که با تول اشاره کرده ینامه به مشکالت نیا سندگانینو

استان  15که در  یساز و قطعه یخودروساز یها عده در شرکت نیهزار نفر. ا 7۰۰به  کیکرونا به نزد روسیو تیسرا

 .کشور وجود دارند شاغل هستند

 

ر چند صد نف نیکرونا به ا تیمحرکه و قطعه سازان خودرو کشور سرا رویهمگن ن عیصنا یانجمن تخصص یابیارز یمبنا بر

 .کند یکارآمد و متخصص وارد م یانسان یرویبه ن یریخسارت جبران ناپذ



 

نامه  نیا سندگانینو یها ینگران گریاز کنترل از د دیکارگران و خارج شدن اوضاع تول یها خانواده نیب روسیو نیا گسترش

 .است

 

موافقت کند تا در  ها یخودروساز یلیا تعطماه ب نیفرورد انیخواسته شده است که تا پا یجمهور سینامه از رئ نیا انیپا در

 .گذشته از سر گرفته شود یها یبه قوت قبل و به جهت جبران کاست دیبحران تول انیو پس از پا یآت یها ماه

۱۳۹۹/۰۱/۱۴  

    

 

 

 خبرگزاری تسنیم

ا ر ییکرونا یاست/ دولت روزها یواه شنهادیپ« دستمزد زیفر»کار: یعال یکارگران در شورا ندهینما

  نکند لیکارگران به کابوس تبد یبرا

۱۳۹۹/۰۱/۱۴ 

 زیفر» شنهادیگارگران گفت: پ یدرصد۶۰دولت به جامعه  یتوجه یاز ب دیکار با انتقاد شد یعال یکارگران در شورا ندهینما

  .نکند لیکارگران به کابوس تبد یرا برا ییکرونا یاست و دولت روزها یو به ضرر جامعه کارگر یواه« دستمزد

 

کارگران به  یرا برا ییکرونا یاست/ دولت روزها یواه شنهادیپ« دستمزد زیفر»کار: یعال یکارگران در شورا ندهینما

 نکند لیکابوس تبد

 

 شنهادیدرباره پ م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد کار در گفت یعال یکارگران در شورا ندهینما یقیتوف فرامرز

 یشود. بدون شک  کسب و کارها ینم رانیاست و فقط شامل حال ا ریبحث جهانگ کیفت:کرونا کارگران گ« دستمزد زیفر»

به  لیتبد  نا  یقیقطعا  و  ریپذ بیآس یاز کسب و کارها تیدارد، عدم حما زهحو نیدر ا ریهمه گ تیحما کی ازمندین ریپذ بیآس

  .شود یفاجعه م کی

 

 یدر نظر گرفته است، اگر کارگاه رندیگ یم ریکه از کرونا تأث ییبنگاه هاکارگاه ها و  یبرا یتیگفت: دولت بسته حما یو 

  .بنگاه ها خود خواهد شد ایکارگاه  یدولت برا یتینفر از کارگران خود را اخراج نکرده باشد مشمول بسته حما کی

 

 دیبخوان شتریب

 کرونا است یماجرا انیکارگران تا بعد از پا« دستمزد زیفر»ما هنوز  شنهادیکار: پ یعال یدر شورا انیکارفرما ندهینما•

 

و  اند دهید بیادعا کردند که از کرونا آس ییکارفرما ندگانینما  یکار  گفت: در جلسات مزد یعال یکارگران در شورا ندهینما

 یعال یاه با کانون یمگر جلسات متعدد»دولت خطاب به آنها گفتند  ندگانیدستمزد کارگران را ندارند، نما شیتوان افزا

و خود  میدرست نکرد یتی! مگر سبد حمام؟ینکرد ستیاز کرونا را ل دهید بیآس عیاکشور برگزار نشده؛ مگر صن ییکارفرما

 ایدو  یدستمزد برا دیو با میا دهید بیکه به خاطر کرونا آس دیاوریآن را امضا نکردند؟! پس بهانه ن یپا انیکارفرما ندگانینما

 !دهند یادامه م ها یریگ بهانهو  یواه یبه ادعاها انیحال، بازهم کارفرما نیبا ا« شود! زیسه ماه فر

 

 یو انسان یجسم یها بیبهداشت اعالم کرده که عالوه بر آس یسازمان جهان»کار افزود:  یعال یکارگران در شورا ندهینما 

آنها توجه کنند.  راتیو تاث ها بیآس نیبه ا دیها با است و دولت رگذاریو تاث داریپا اریآن در جوامع بس یروان یها بیکرونا، آس

ماه چقدر قرار  نیفرورد دانند یمضاعف هستند و نم یها ینامعلوم بودن مزد، دچار نگران لیلکارگران به د ،یطیشرا نیدر چن

فکر  به دیبا ،یاز بازنشستگان کشور یمحدود یها گروه یبرا یاپیپ یها ی. دولت در کنار خوش خبررندیاست دستمزد بگ

 شانیرا برا ییکرونا یروزها نیا نده،یبه آ نانیطمها و عدم ا بودن سفره یکه خال یکارگران شاغل و بازنشسته باشد؛ کارگران

 «!به کابوس مبدل کرده است

 

 یا به گونه دیندارد؛  دولت با یکارگران، تمام یکابوس طوالن نیاند، ا گرفته شیدر پ ها یکه دولت یبا روش ،یقیگفته توف به

 .کار کردن داشته باشد یبرا یا زهیطبقه کارگر، انگ ،ییو پساکرونا ییکرونا یعمل کند که در روزها



 

 اریدستمزد گفت: دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت، بس شیکار در واکنش به افزا یعال یکارگران در شورا ندهینما

 یم  رثابتیغ یایولت  مشمول  پاداش و اضافه کار و مزاحال، کارمندان د نیو در ع افتهی شیدرصد افزا 15از  شتریب

 .فقط به حقوق ثابت ماهانه است ستهکارگران شاغل و بازنش دیتمام ام کهیشوند، درحال

 

 یرا پرداخت کند و از سو یاجتماع نیتواند مطالبات تأم یکمبود بودجه است و نم یسو مدع کیکرد: دولت از  انیب یقیتوف

بازنشستگان را  یمستمر یکند تا متناسب ساز یپرداخت م یو لشگر یکشور یتومان به صندوق ها اردیلیهزار م 1۰ گرید

  .ستیقابل قبول ن  اصال   نیکند و ا ییاجرا

 

کرده اند که  همه  تیماه توئ نیفرورد 12نوبخت  یبه فکر کارگران هم باشد گفت: آقا دیدولت با نکهیبرا دیباتأک یو 

به  یهزار تومان درآمد دارند، درصد قابل توجه 6۰۰و  ونیلیم 5تا  3۰۰و  ونیلیم 2 نیکه ب یشگرو ل یبازنشستگان کشور

 با  یتقر ،یبازنشسته کارگر یهزار تومان، برا 6۰۰و  ونیلیم 5ها مثال   رقم نیاکه  دانند یمگر نم شود؛ یحقوق آنها اضافه م

صندوق  ریبگ یمستمر ،یدرصد بازنشستگان کشور 6۰ از شیب کهی! چرا درحالست؟ین یافتنیاست و دست  «ایرو» کی

 نهایا یدر مقابل زندگ راگروه انبوه ندارد و خود  نیا یها و دغدغه شتیبه مع یتوجه چیهستند، دولت ه یاجتماع نیتام

 !داند؟ یمسئول نم

 

هستند گفت:  یکشور کارگر تیحداقل سه پنجم جمع یخانوار کارگر یبرا ینفر 3.3با  محاسبه بعد  نکهیاز ا هیبا گال یقیتوف

سال  دیکس به آن توجه نکرد. با چیو ه میجلسه داد لیبار درخواست تشک نیکارگران چند شتیبهبود مع یسال گذشته برا

به  اصال  « دستمزد زیفر» شود.  نییقانون کار تع 41حول ماده  دینشد. دستمزد با نییاما تع میکرد یم نییگذشته دستمزد را تع

 یکه در مستمر« حقوق هیپا» تِ یاز اهم یاسفندماه، هر بار گروه کارگر ی. در مذاکرات مزدستین یکارگر صالح جامعه

و مطالبات آن  میتوجه کن یاجتماع نیمدولت ادعا نمودند که قرار است به تا ندگانیبازنشستگان موثر است، صحبت کردند، نما

 !ندارد؟ یدر قبال جامعه کارگر یتیمسئول چینوبخت ه یرسد.  آقا یرا ممطالبات، ف نیتوجه و تام ی!  چه زمانمیینما نیرا تام

۱۳۹۹/۰۱/۱۴ 

 

 

 

   تشکل هستند جادیخواستار ا رجانیگلگهر س یمعدن یواحدها کارگران

۱۳۹۹/۰۱/۱۶  

 

  . کار نشدند یاسالم یشورا لیها موفق به تشک با وجود تالش رجانیگلگهر س یمجتمع معدن کارگران

  

انتقاد  یدیواحد تول نیکار در ا یاسالم یشورا لیاز عدم تشک رجانیکارگران معدن گلگهر س لنا،یرنگار اگزارش خب به

  .کردند

 

 زیاز هر چ شیب رسد یکه تعداد آنها به چند هزار نفر م یدیواحد تول نیکرونا کارگران ا وعیش یگفته آنها؛ در روزها به

  .مانده است جهینت یدرخواست کارگران به اداره کار منطقه ب الح نیبا ا کنند، یرا احساس م یابی ضرورت تشکل

 

 93آوران( از سال  )شرکت فن رجانیگلگهر س یمعدن یمجتمع صنعت کیشماره  یساز : کارگران گندلهندیگو یم کارگران

 یر و رفاه اجتماعوزارت تعاون، کا یمسئله با وجود نامه رسم نیاند و ا کار را امضا کرده یاسالم یشورا لیدرخواست تشک

  .مانده است جهینت یشورا، ب لیبه اداره کار منطقه و دستور تشک

 

کار حق دارند، متشکل  یاسالم یشوراها لیقانون تشک 1۶و  1کارگر دارند، طبق مواد  3۵از  شیکه ب ییواحدها کارگران

قابل  ییمراجع قضا قیر مسئله از طرقانون کا 178کارفرما طبق ماده  یاست که در صورت عدم همکار یدرحال نیشوند. ا

 .است یریگیپ

۱۳۹۹/۰۱/۱۶  

 



 

 

  :کار ریکارگران کشور خطاب به وز یصنف یها انجمن یکانون عال رکلیدب

 

   دیده انیپا یمزد زیفر یجلسه دهد/ به طرح بدتر از کرونا لیکار بدون فوت وقت تشک یعال یشورا

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

 ینوشت: محض رضا یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریبه وز یا کارگران کشور، در نامه یفصن یها انجمن یکانون عال رکلیدب

  .دیده انیکرونا پا روسیو بدتر از و خود یطرح ب نیکار را برگزار و به ا یعال یخدا هرچه زودتر جلسه شورا

  

   :آمده است «یعتمداریمحمد شر»خطاب به  «یابو یهاد» ی در متن نامه لنا،یگزارش ا به

 یعتمداریدکتر شر یآقا جناب

 کار یعال یمحترم شورا یو اعضا یمحترم تعاون کار ورفاه اجتماع ریوز

 

 کمیعل سالم

 کرونا روسیو یو رفع بال یسالمت یآرزو با

 

" و انتقاد یمزد زیو کارگران کشور در خصوص طرح مسئله "فر یکارگر یها تشکل یها از سو تماس نیشتریروزها ب نیا

 .باشد یم یجامعه کارگر ندگانین آن با نمااز طراحا

 

 شود؟ زیشده که مزد هم فر زیو روزمره کارگران فر یشتیمع یها نهیعرض کنم مگر هز یستیبا یالتیتشک فهیحسب وظ لذا

 

د بلکه ان نداشته یکارگران کشور اعم از صنعت و حرفه نه تنها درآمد یاسفند ما برخ یاز ابتدا دیدان یکه م دانمیم ریوز جناب

کار را  یعال یخدا هرچه زودتر جلسه شورا یداشته؛ پس محض رضا شیافزا شتریب دیو شا ٪3۰روزمره آنان  یها نهیهز

 .دیده انیکرونا پا روسیوو بدتر از  خود یطرح ب نیبرگزار و به ا

 

به  یدلدار یمسائل بجا ونهنگیاز طرح ا یریجلوگ یول دیبه کارگران کمک کن دیکه در تالش هست میدان یدکتر م یآقا جناب

قطعآ  افتهی شیزنده بودنش افزا یها نهیندارد واز همه بدتر هز یدرآمد چیکه هم کارکردش را از دست داده و هم ه یکارگر

 .دیبدنبال آن هست یجنابعال لهجم نظام من نیهست که مسئول یصواب یدارا

 

کار دستور  یعال یشورا استیور درخواست دارم به عنوان راز کارگران کش یریاز جمع کث یندگیمجددا و به نما انیدرپا

 .گردد لیجلسه بدون فوت وقت تشک دیفرمائ

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

 یابو یهاد

 

 

 

  مختلف؛ یدر شهرها یتشکل کارگران ساختمان ۱۴۰از  شیب هیانیب

   یو ساختمان یبه کارگران فصل یکاریب مهیب هیو ارا یاقالم بهداشت نیو تام درمان

 

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

 

 یبرا یدولت داتیخواستار تمه رانیشهر و شهرستان ا 1۴۰از  شیب یکارگران ساختمان یها و تشکل یصنف یها انجمن

  .کارگران شدند شتیمع



 
 

بهداشت و  یبرا یدولت داتیخواستار تمه یکارگران ساختمان یصنف  تشکل و انجمن 1۴۰از  شیب لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .شدند یکارگران ساختمان شتیدر خصوص مع یدولت فیعمل به وظادرمان عموم مردم و 

 

در  یکشور از مردم و کارگران جهت عدم حضور در اماکن عموم یآمده است: درخواست دولت و مراکز درمان هیانیب نیا در

 ریتاث طیشرا نیمناسب در ا یو پزشک یو نبود خدمات درمان یکاریب مهیو فقر و عدم پوشش ب یکاریاست که ب یحال

 یکار کم لیکه بتواند به دل میکه در خانه بمان خواهد یکارگران م ماکارگران خواهد گذاشت. دولت از  یبر زندگ یبار فاجعه

 لیاز قب یخدمات ایآ یکه ناتوان بوده است، مقابله کند ول یماریب نیدرست در مهار ا تیریدر جهت عدم مد نیاز مسئول یبعض

در  یمیو تصم یاصال فکر ایزمان به اقشار کم درآمد داده است؟ آ نیو ... را در ا یبهداشت لیوسا و یکاریب مهیدستمزد و ب

 خصوص صورت گرفته شده است؟ نیا

 

به سفره خانواده خود ببرند؟  ینان توانند یکار خود م یرویکه کارگران با فروش ن دانند ی: مگر نممیخوان یم هیانیب نیادامه ا در

 تواند یم یروز کار کیو فقر، از دست دادن  یکاریب طیشرا نیدر ا یکارگر و استادکار ساختمان کی یبرا که دانند یمگر نم

 یزندگ حتاجیخانه و ما که در پرداخت اجاره یبار باشد. کارگران و استادکاران فاجعه یاقتصادکارگران از لحاظ  یبر زندگ

را ندارند.  یماریب نیاز ا یماسک و دستکش حفاظت کی دیتوان خر یاز کارگران حت یلیکه خ دانند ینم ایاند. آ خود مانده

 یها در قالب یتیحما یها اختصاص بسته لیاز قب عهجام فیکامل از کارگران و قشر ضع تیحما طیشرا نیدولت در ا فهیوظ

 یمناسب برا یروح یطیبه وجود آوردن شرا نیکار است و همچن یلیتعط لیبه کارگران به دل یو نقد یو خوراک یدرمان

 یبرا یفور یدولت موظف به اقدامات طیشرا نیاست. در ا یو روان یروح یها یمردم و دور شدن از استرس و ناراحت یتمام

 .کرونا است یماریب یها بتیاز تلفات و مص یریجلوگ

 

 :به مرحله اجرا درآورد را ریز یو عموم یسراسر یها خواسته میخواه یاز دولت م هیانیب نیجهت ما امضا کنندگان ا نیا از

 

 به کارگران یرسان کار و خدمات یها طیدر همه مح منیسالم ا طیو مح یامکانات بهداشت نیتامـ 1  

 

 ـ 2 ()موقت یساختمان یکارگران بخصوص کارگران و استادکاران فصل یتمام یبرا یکاریب مهیاختصاص ب

 



 طیمردم تحت شرا یخوراک یها یازمندیو فروش ن دیخر یبرا یداشتکامال کنترل شده به یمواد خوراک دیمراکز خر نیتامـ 3 

 .نیمع یبهداشت

 

فروشندگان جزء،  یها و مغازه یکردن اجاره منازل مسکون گانیکردن مخارج آب و برق و گاز و تلفن و را گانیراـ  3

 کرونا یماریبحران ب طیشرا انیحداقل تا پا

 

و درمان.  یکادر پزشک یبرا شرفتهیپ زاتیعموم مردم و امکانات و تجه یبرا گانیطور را به یاقالم الزم بهداشت نیتامـ  ۴

 .(یچون ماسک، دستکش، مواد ضدعفون ی)اقالم

 

  یو شرط به صورت فور دیبدونه ق یکارگران و استادکاران ساختمان یشدن تمام مهیبـ  ۵

 

دستفروشان، کارگران  کار،یکارگران ب یها خانواده یبرا یمواد خوراک یها بسته نیبالعوض و تام ینقد یها ارائه کمکـ  ۶

 ییدارو یو ب یماریو ب یفقر و گرسنگ ریو خانواده مردمان درگ ابانیشده، کودکان کار و خ کاریب یفصل

 

 یماریب امیو غرامت ا آور انیاز مشاغل سخت و ز یکارگران ساختمان یبهرمندـ 7

 

رنگ  یساختمان یکارگر چیباتوجه به عدم کاهش ه یران ساختمانکارگ  یسال برا 3۵ مهیکاهش پرداخت حق بـ  8

 دیرا نخواهد د یبازنشستگ

 

بخش بزرگ  یها یازمندین نیدولت بخصوص تام یها و تالش داتیتمه نی: بدون امیخوان یم هیانیب نیاز ا یگریدر بخش د 

که نان روزانه خود را ندارند،  یگرسنگانو  کارانیاست. کارگران و ب رممکنیکرونا غ یماریجامعه، کنترل ب ازمندانین

 یحداقل خوراک نیتام یکه برا یشوند. مردمان نهیخود بمانند و قرنط منازلدر  ایو  یداریخر یامکانات بهداشت توانند ینم

قادر به شان برسانند،  خانواده یبه سفره خال یزده و خود را به آب و آتش بزنند تا نان رونینان خشک مجبورند از خانه ب یحت

از  یکی نیرا برطرف کرد و ا شان یرسنگفقر و گ یبحران طیشرا دی. باستندیکرونا ن یماریاز ب یناش یبحران طیشرا تیرعا

دولت و اختصاص بودجه الزم به  فهیتنها و تنها برعهده و وظ نیهم هست و ا یماریب نیاز ا یریشگیپ یها راه نیتر یاساس

و اتحاد  یبا آگاه میتوان یاالن مهمتر است ما م زیجان مردم و کارگران از همه چ ینبحرا طیشرا نیکار است. در ا نیا

 یتمام یبرا تیپر از رفاه و آرامش و امن یقلب خواستار زندگ می. از صممیشو روزیپ زیمشکل ن نیبر ا یو همکار یشگیهم

 .دیخواهد رس جهیبه نت یو همبستگ یگر بهدرخواست با مبارزه و مطال نیو مطمئنا ا میکارگران و خانواده محترمشان هست

 

و  وانیمر یکارگران ساختمان یکارگران ساختمان استان کردستان، انجمن صنف یها کانون انجمن یبه امضا هیانیب نیا

کارگران  یانجمن صنف اران،یکام یکارگران ساختمان یسقز، انجمن صنف یکارگران ساختمان یسروآباد، انجمن صنف

کارگران  یانجمن صنف آباد، لیخل یکارگران ساختمان یصنف انجمنبانه،  یکارگران ساختمان یانجمن صنف دره،وانید یساختمان

 یاسالم، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف ،یخراسان جنوب یالرستان فارس، کانون کارگران ساختمان یساختمان

انجمن  راغه،م یکارگران ساختمان یانجمن صنف رجند،یب یکارگران ساختمان یانجمن صنف اندواب،یم یکارگران ساختمان

 یکارگران ساختمان یکارگر یانجمن صنف ستان،یس یکارگران ساختمان یکارگران برقکار سبزوار، انجمن صنف یصنف

کارگران  یزهرا، انجمن صنف نیبوئ یشهرستان راور، انجمن صنفى کارگران ساختمانى صحنه، انجمن  کارگران ساختمان

   انجمن ،یبندرانزل یکارگران ساختمان یبناب، انجمن صنف ستانشهر یکاشمر، انجمن کارگران ساختمان یتمانساخ

بوشهر،  یکارگران ساختمان یانجمن صنف  ه،یدریتربت ح یکارگران ساختمان یدماوند، انجمن صنف یساختمان  کارگران  یصنف

آبادان،  یساختمانکارگران  یدزفول، انجمن صنف یران ساختمانکارگ یاهواز، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف

 یکارگران ساختمان یلنگرود، کانون انجمن ها یکارگران ساختمان یمهاباد، انجمن صنف یکارگران ساختمات یانجمن صنف

ه، انجمن ر ینیبندر امام خم یکارگران ساختمان یبندر خرمشهر، انجمن صنف یکارگران ساختمان یخوزستان، انجمن صنف

کارگران  یانجمن صنف ار،یشهر هیو فردوس هیدیوح یکارگران ساختمان یانجمن صنف رس،فا زیرین یکارگران ساختمان یصنف

انجمن  ار،یکارگران  آلماتور بند شهر یانجمن صنف مشک،یاند یکارگران ساختمان یفارس، انجمن صنف زهیهو یساختمان

کارگران  یانجمن صنف شهر،بندر ماه یکارگران ساختمان یانجمن صمف ،یو آغاجار هیدیام یکارگران ساختمان یصنف

دورود، انجمن  یکارگران ساختمان یانجمن صنف ز،یر یبرقکاران ن یکارگران ساختمان یداالهو، انجمن صنف یساختمان

گچساران،  یکارگران ساختمان یدهدشت، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف اسوج،ی یکارگران ساختمان یصنف



کارگران  یشهرستان بهمئ، انجمن صنف یکارگران ساختمان یدنا، انجمن صنف شهرستان یکارگران ساختمان یانجمن صنف

کارگران  یانجمن صنف ذه،یا یکارگران ساختمان یکارگران نقاشان پاکدشت، انجمن صنف یرامهرمز، انجمن صنف یساختمان

کارگران  یشوش، انجمن صنف ینکارگران ساختما یشادگان، انجمن صنف یتمانکارگران ساخ یشوشتر، انجمن صنف یساختمان

کارگران  یملکان، انجمن صنف یکارگران ساختمان یابهر، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف روزآباد،یف یساختمان

 یندر گناوه، انجمن صنفب یکارگران ساختمان یکار تهران، انجمن صنف کارگران سنگ یانجمن صنف ن،یسازان قزو اسکلت

شهرکرد،  یکارگران ساختمان یانجمن صنف ،یاریچهارمحال و بخت یکارگران ساختمات یانجمن صنف نقده، یکارگران ساختمان

 ینقاشان ساختمان اصفهان، انجمن صنف یسفت کار کازرون استان فارس، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف

اشتهارد، انجمن  یکارگران ساختمات ینفاصفهان، انجمن ص یکارگران ساختمان یها منسنگ کاران اصفهان، کانون انج

کارگران  یانجمن صنف الن،یاستان گ یکارگران ساختمان یفارس، کانون انجمن ها زیر یبرقکاران ن یکارگر یصنف

 یانجمن صنف اشهر،یک یکارگران ساختمان یخمام، انجمن صنف یکارگران ساختمان یکوچ صفهان، انجمن صنف یساختمان

انجمن  الم،یا یکارگران ساختمان یانجمن صنف وان،یا یکارگران ساختمان یچرداول، انجمن صنف روانیس یکارگران ساختمان

 یکارگران ساختمان یانجمن صنق اهکل،یس یکارگران ساختمان یانجمن صنف ه،یاستانه اشرف یکارگران ساختمان یصنف

کارگران  یانجمن صنف ،یملکشاه ینکارگران ساختما یمهران، انجمن صنف یختمانکارگران سا یرودسر، انجمن صنف

 یانجمن صنف ،یکالچا یکارگران ساختمان یاملش، انجمن صنف یکارگران ساختمان یدره شهر، انجمن صنف یساختمان

 یبدره، انجمن صنف ینکارگران ساختما یابدانان، انجمن صنف یکارگران ساختمان یدهلران، انجمن صنف یکارگران ساختمان

 ساتینازک کاران و تاس یو سفتکاران رشت، انجمن صنف انیکارگران بنا یانجمن صنف سرا، معهصو یکارگران ساختمان

کارگران  یانجمن صمف جان،یاله یکارگران ساختمان یآباد، انجمن صنف رستم یکارگران ساختمان یرشت، انجمن صنف

رانندگان استان  یکارگر یصنف یها منچهاردونگه تهران، کانون انج یران ساختمانکارگ یکرمانشاه، انجمن صنف یساختمان

شهرستان رودان،  یکارگران ساختمان یهرمزگان، انجمن صنف هیآستانه اشرف یکارگران ساختمان یکردستان، انجمن صنف

کارگران  یانجمن صنف زد،ینقاش  یکارگران ساختمان یآباد و بستک، انجمن صنف یحاج یکارگران ساختمان یانجمن صنف

 یکارگران ساختمان یخلخال، انجمن صنف یکارگران ساختمان یشهرستان نور استان مازندران، انجمن صنف یساختمان

 یشهرستان خرمدره، انجمن صنف یکارگران ساختمان یرشت، انجمن صنف یکارگران ساختمان یخدابنده، انجمن صنف

آمل، انجمن  یکارگران ساختمان یانجمن صنف ه،یشهرستان زرند یگران ساختمانکار یکارگران نقاشان کاشان، انجمن صنف

شهر، انجمن  میقا یکارگران ساختمان یانجمن صنف ،یسار یکارگران ساختمان یبابل، انجمن صنف یکارگران ساختمان یصنف

گلوگاه، انجمن  یساختمان کارگران یبهشهر، انجمن صنف یکارگران ساختمان ینکاه، انجمن صنف یکارگران ساختمان یصنف

انجمن  نور، یکارگران ساختمان یمحمودآباد، انجمن صنف یکارگران ساختمان یبابلسر، انجمن صنف یختمانکارگران سا یصنف

نوشهر،  یکارگران ساختمان یآباد، انجمن صنف عباس یکارگران ساختمان یتنکابن، انجمن صنف یکارگران ساختمان یصنف

 یکارگران ساختمان یکالردشت، انجمن صنف یانکارگران ساختم یچالوس، انجمن صنف یاختمانکارگران س یانجمن صنف

کارگران  یسوادکوه شمال، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف رکوه،یش یکارگران ساختمان یرامسر، انجمن صنف

استان  یکارگران ساختمان یصنف یاه سوادکوه جنوب، کانون انجمن یکارگران ساختمان یانجمن صنف بار،یجو یساختمان

  شهرستان بردسکن، انجمن یکارگران ساختمان یوالت، انجمن صنف شهرستان مه یکارگران ساختمان یصنف نجمنسمنان، ا

کارگران  یانجمن صنف آباد، یشهرستان حاج یکارگران ساختمان یشهرستان جاسک، انجمن صنف یساختمان ارگرانڪ یصنف

کاشان،  یکارگران ساختمان یانجمن صنف رودان،شهرستان  یکارگران ساختمان یک، انجمن صنفشهرستان بست یساختمان

. کاریکاش یمالرد، انجمن صنف ابینقاش گچکار آرماتوربند سراس یآستارا، انجمن صنف یکارگران ساختمان ینجمن صنف

رگران ساختمان استان گلستان، انجمن کا یها تهران، کانون انجمن 22و  9نقاشان  یمالرد، انجمن صنف ابیسنگکار سراس

کارگران درب و پنجره ساز  یگرگان، انجمن صنف یکارگران ساختمان یانجمن صنف س،یفرد یساختمان کارگران یصنف

 .است دهیقم رس یکارگران ساختمان یها تهران و کانون انجمن

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

 

 

 

 از کار مقابل فرمانداری ساوهتجمع اعتراضی کارگران کارخانه روناک دارو نسبت به اخراج 

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 



برای اعتراض به اخراج از کار مقابل  شهرك صنعتي كاوه فروردین، کارگران کارخانه روناک دارو واقع در 1۶روز شنبه 

فرمانداری ساوه تجمع کردند وشکایتی را ازشرکت تحویل فرمانداری دادند وبا قول پیگیری به شکایت به تجمعشان خاتمه 

 د.دادن

همراه بود. در  یناخوش یروز مشغول به کار شدن کارگران با خبرها نیاولبه گزارش سایت سندیکای فلزکار مکانیک،

سال کار ۵نفر از کارگران که سابقه  7۰تا  ۶۰تعداد  نیفرورد1۶ساوه روز  یروناک واقع در شهر صنعت یشرکت دارو ساز

کرده اند پشت پرده چه  رونیها را ب یدارد و همه بوم یز جهت خاصیها ناخراج  نینامعلوم اخراج کردند ا لیدارند را بدل

 تیجمع شدند و شکا یصبح در جلو فرماندار 11ساعت  هیشکوائ هیبا ته یکارگران اخراج یول ست،یخبر است مشخص ن

 .است افتهی انیکند فعال تجمع پا یریگ یپ یدادند قرارشده که فرماندار یفرماندار لیخود را تحو

 ینفر م 1۰۰مانده که حدود  یاتفاق خواهد افتاد. فعال که کارگران باق بهشتیدوم اخراج در ماه ارد موجابهمین گزارش،بن

 .ماه بگذرد نیهفته استراحت تا فرورد کیهفته کار و  کیکرده اند  یآنها را هفته ا یساعت کار زیباشند ن

که  دیگو یکرده است اما االن کارفرما بهانه آورده م یول پارو مهم داشته و تا االن پ یکه فروش خوب یشرکت داروساز نیا

 .و مشکالت واردات ندارد میمواد را به خاطر تحر نیتوان تام

کنند دست  تیرا رعا یدیتول یکارگران در واحدها یمجبور شده اند موضوع فاصله گذار انیکارفرما نکهیا نیبعد از ا البته

تا سودشان  ابدیکاهش ن چوجهیبه ه دیساعت کار کنند تا تول 12از  شیکنند ب یرا مجبور م به اخراج کارگران زده و کارگران

شود دست به اخراج  یسود آنها معمول یخواهند واگر کم یخواه شده اند و همواره سود باال را م ادهیز انیکم نشود. کارفرما

 .زنند یکارگران م

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

 

 

 

   دیکشت و صنعت مغان/ شرکت را به مردم واگذار کن یساز یلغو خصوص یطومار برا یامضا

۱۳۹۹/۰۱/۱۷  

 

 
 

  .شدند یدیواحد تول نیا یساز یدشت مغان و کارگران شرکت کشت و صنعت مغان خواستار لغو خصوص یاهال

  



خطاب به  یطومار یمغان با امضا یمغان و به همراه اهال یرکارگران شرکت و صنعت و دامپرو لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .شدند یدیواحد تول نیا یساز یخواستار لغو خصوص هییقوه قضا سیرئ

 

خواستار  ده،یهزار نفر رس 17حدود  یطومار که به امضا نیمغان در ا یمغان کارگران شرکت و صنعت دامپرور یاهال

  .کشت و صنعت مغان هستند یساز یبطال خصوصو ا یساز یبه پرونده تخلفات خصوص یدگیرس

 

هزار هکتار  ۴2از  شیبا ب 97مغان در سال  یشده است؛ شرکت کشت و صنعت و دامپرور دینامه تاک نیاز ا یبخش در

ها  و ده اتیکارخانه لبن نیبزرگتر ،یگله دامپرور نیبزرگتر انه،یکارخانه قند خاورم نیبزرگتر ،یکشاورز زیحاصلخ یاراض

واگذار شده که با گزارش به  «تیفاقد اهل»شرکت  کیبخس به  منبه ث ،یشهرک بزرگ مسکون کیو  ساتیانه و تاسکارخ

 اردیلیم 1۰۰ افتیبا در یگریابطال شد اما مجددا به فرد د یواگذار نیا 97آبان  3الزم در  یو بررس لیدادستان وقت اردب

 .شده است اربه آن وگذ ریعشا یها نیکردن زم مهیهم با ضمساله آن 12قساط  یساله ط 2با تنفس  یتومان و مابق

 

از مطالب مهم مردم مغان مطرح شده است و  یکیبه عنوان  یمتماد انیسال یط ریعشا یاراض فیتکل نییطومار تع نیا در

  .اند عام به مردم دشت مغان شده یشرکت به صورت سهام نیسهام ا صیآنها خواستار تخص

 

اند و  صحه گذشته یواگذار نیبر تخلفات ا یمحاسبات کشور و سازمان بازرس وانیشده است: د دیر  تاکطوما نیدر ا نیهمچن

  .عنوان کرده است «یساز یتخلفات خصوص نیبزرگتر»محاسبات آن را  وانید سییر

 
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 

 

 

 

 

د در نظر رفت و آم یها سی: سرورعاملیبه انتقال محل کارشان/ مد« تهران بتن»کارگران  اعتراض

   میا گرفته

۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 



 
 

 ک،یانتقال محل کارشان به شهرستان آب یشرکت، برا رانیمد میاز کارگران شرکت تهران بتن در اعتراض به تصم یجمع

  .( مقابل کارخانه تجمع کردندنیفرورد 17 کشنبه،یامروز )

  

 میبا اشاره به تصم لنا،یدر تماس با خبرنگار ا «نیتام مانیس نگیهلد» ی تابعه یها شرکت تهران بتن از شرکت کارگران

شرکت، امروز  رانیمد میتصم نیگفتند: در اعتراض به ا ک،یمحل کار خود به شهرستان آب ییجا جابه یبرا  شرکت تیریمد

 .میتجمع کرد «وزستانفارس و خ مانیشرکت س»مقابل کارخانه و مقابل 

 

شرکت هم از  نیفارس و خوزستان است، افزودند: ا مانیس یها رمجموعهیشرکت از ز نیا نکهیا انیمعترض با ب کارگران

)شستا( است. از آنجا که  «یاجتماع نیسازمان تام یگذار هیشرکت سرما»متعلق به  نیتام مانیس نگیهلد یها رمجموعهیز

 مانیس رانی، مدفارس و خوزستان است مانیشرکت س یها رمجموعهیهم از ز نیواقع در استان قزو «کیآب مانیشرکت س»

کنند و کارگران را  لیالزم را ندارد، قصد دارند، محل کار ما را تعط یشرکت سودآور یها تیاستدالل که فعال نیبتن با ا

 .بفرستند کیآب مانیکار به س ی ادامه یبرا

 

که در  یمیرمستقینفر است که با احتساب اشتغال غ 3۵شرکت،  نیتهران بتن، افزودند: تعداد کارگران شاغل در ا کارگران

به  98سال  انیکارگران در پا یقرارداد تمام نکهیشده است. باتوجه به ا جادینفر شغل ا 1۰۰حدود  یتهران به وجود آمده، برا

. میکن یریگیهران پماندن در ت یکه کار خود را برا میدار میو تصم میریخود را بپذ قالکه انت میاست، بنا ندار دهیرس انیپا

 .کنند یدگیبه حق، رس ی خواسته نیبه ا یاجتماع نیسازمان تام یگذار  هیشرکت سرما رانیمد میدارویام

 

تردد  یخود را برا یاز زندگ یشتریزمان ب دیبا ک،یمحل کار کارگران از تهران به آب ییجا با جابه نکهیا انیبا ب معترضان

. شستا شود یما م یزندگ ی برنامه ختنیو برهم ر یامر موجب سردرگم نیفزودند: اا م،یاختصاص ده نیتهران و قزو نیب

را  یما کار یبرخودار است که در تهران برا تیظرف نیگر در تهران از اید یصنعت یها مجموعه یباتوجه به برخوردار

 .فراهم کند

 

 یمیشرکت قد نیتن تهران بتن است؛ چراکه ازنده نگه داش ،یهرگونه همکار یما برا یافزودند: البته شرط اصل کارگران

 ییبه دوران طال تواند یم گر،ید زاتیمرغوب و تجه نیهزار متر زم 1۴از  یخود ازجمله برخوردار یها تیباتوجه به ظرف

 .امکان کمک به تهران بتن وجود ندارد گریمحل کار ما د ییجا گذشته برگردد. متاسفانه با جابه

 



 نیب ییجا جابه یرا برا یفراوان یمستهلک هستند، معطل رانیدر ا یادار یها سیسرو نکهیبا توجه به ا نکهیا انیبا ب معترضان

در  ریچند ساعت تاخ نیسر موقع حرکت کنند. بنابرا توانند ینم ها سیبود، افزودند: قاعدتا سرو میشاهد خواه کیتهران و آب

 .اشتطول روز وجود خواهد د ربه شرکت و بازگشت از آن د دنیرس

 

 یها تهران بتن در سال نکهیا نی: باتوجه به ادیگو یم لنایشرکت تهران بتن، به ا رعاملیمد« گنجه یسجاد اکبر»حال  نیا با

تهران بتن را از محل  یها نهیکه هز داند یمجموعه هم خود را مجاز نم نیمورد انتظار شستا را نداشت و و ا یگذشته سودآور

منتقل شود  کیآب مانیگرفته شد که محل کار کارگران به س میفراهم کند، تصم یاجتماع نیممان تاساز شدگان مهیب یها هیسرما

 .شود کاسه کیدو واحد  نیا یدیتول یها تیتا فعال

 

 یسودآور تواند، یدو شرکت م نیرا دارد، ادغام ا یمناسب تیوضع یاز لحاظ  مال کیآب مانیس نکهیافزود: باتوجه به ا یو

سودآور کند.  یها تیفعال ی شرکت تهران بتن را صرف توسعه یرساختیز یها تیظرف تواند یکند. شستا هم مالزم را محقق 

 .است یاجتماع نیسازمان تام شدگان مهیها به نفع ب  شرکت نیادغام ا ن،یبنابرا

 

رفت و آمد، مرتفع  سیرومحل کارشان را با افزودن س ییجا  کارگران در مورد جابه یها ینگران نکهیا انیگنجه با ب یاکبر

شرکت در تهران قرار دهند و  نگیخود را در پارک یخودرو توانند یها م گفت: به کارگران اعالم کردم، که صبح م،یا کرده

آنها را به خانه  سیساعت کار هم سرو انیبرساند. پس از پا کیشوند تا راننده آنها راه به محل کارشان در آب سیسوار سرو

 .هم از بابت زمان رفت و آمد آنها به وجود نخواهد آمد یمشکل چی. هگرداند یبرم

 

از سنوات آنها را پرداخت  ریکارگران به غ یمزد یایتمام مزد و مزا 98سال  یشرکت تهران بتن، افزود: در انتها رعاملیمد

حساب کامل به  هیاما تسو میا پرداخت کرده الحساب یرا از بابت سنوات به صورت عل یگذشته مبالغ یها البته در سال م؛یکرد

و از  کنند یم افتیرا در یحق سنوات مناسب شوند یمنتقل م کیکه به آب یکارگران د،مور نی. جدا از اردیگ یصورت م یزود

 شوند یمند م بهره گرید یرفاه ازاتیامت
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 خبرکزاری فارس

 استانها+ جدول یکارینرخ ب نیتر نییو پا نیباالتر

استان کشور کدام  ۳۱ انیکه از م دهد ینشان م ۹۸کار در زمستان سال  یروین یریرح آمارگط جینتا

  .اند را داشته یکارینرخ ب نیو کمتر نیاستانها باالتر
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که از  دهد ینشان م 98کار در زمستان سال  یروین یریطرح آمارگ جیفارس، نتا یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

 .اند را داشته یکارینرخ ب نیو کمتر نیاستان کشور کدام استانها باالتر 31 انیم

ها بوده و با  استان کیبه تفک شتریساله و ب 1۰ تیبازار کار در جمع  98اطالعات بر اساس شاخص فصل زمستان سال  نیا

 .شده است سهیمقا 97زمستان سال 

 

 .وجود دارد 97آن با زمستان  سهیو مقا یکارینسبت اشتغال و نرخ ب یجدول نرخ مشارکت اقتصاد نیا در



 
 

 1۶.8درصد، لرستان  17.9درصد، کرمانشاه  2۰کردستان با  یاستانها یبرا بیبه ترت یکارینرخ ب نیشتریاساس ب نیا بر

 .درصد است 12.۴درصد و خوزستان  1۴.۵ یغرب جانیدرصد، آذربا

 

درصد،  ۶.9 یدرصد، مرکز ۶با  یخراسان جنوب یاستان ها یبرا بیبه ترت یکارینرخ ب زانیم نیها کمتر استان انیم در

 .درصد است 8.8درصد و تهران  7.7درصد، فارس   7 النیگ

 

 .درصد هستند 1۰ یباال یدرصد داشته و مابق 1۰ ریز یکاریاستان نرخ ب 12تنها  بیترت نیبد
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 کارخانه یلیبه تعط نیقزو یکارگران کنتورساز اعتراض
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  .کارخانه اعتراض کردند یلیبه تعط نیقزو یکنتورساز کارگران

  

 یبا اعتراض مقابل استاندار نیقزو یاز کارگران کنتورساز ی( جمعنیروز گذشته )هفدهم فرورد لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .کارخانه اعتراض کردند رمترقبهیغ یلیبه تعط نیقزو

 

از  م،یو تا آن زمان قرارداد دار میماه سر کار حاضر باش نیقرار بوده حداقل تا آخر فرورد هنکیا انیکارگران با ب نیا

 .کنند یدگیدرخواست کردند به مسائل و مشکالت آنها رس یمسئوالن استاندار

 

 یرینه جلوگبه بها دیخطوط تول یلیتعط ندیگو یبودند، م  تجمع کرده یاجتماع یگذار فاصله تیکه با رعا یکنتورساز کارگران

 .کرده است یمعرف یکاریب مهیکارفرما ما را به ب ست؛ین یرفتنیاز گسترش کرونا پذ

 

 افتیدر یبرگزار کردند و از آنجا که پاسخ یبسته کارخانه تجمع اعتراض یمقابل درها زیماه ن نیکارگران ششم فررود نیا

 .شوند نیقزو ینکردند، مجبور شدند دست به دامان استاندار

 

 یکاریب مهیو کارگران را به ب لیکارخانه را تعط ،یماریاز گسترش ب یریجلوگ یاعالم کرده است برا یکنتورساز یماکارفر

 .کرده است یمعرف
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 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 به اخراج از کار نسبت نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار تجمعات اعتراضی
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برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار فروردین ، 18روز دوشنبه 

 زدند. نیقزو یو اداره کل راه و شهرساز یمقابل استاندارنسبت به اخراج از کاردست به تجمع 

 

شدن عوارض آغاز شد، ما  یکیکه طرح الکترون 97اسفند  28 خیاز تار محلی گفتند: تجمع کنندگان یه خبرنگار یک رسانه

به  یتعداد وشده  میتقس روهایبعد از آن به ما اعالم کردند ن نکهی. تا امیبود فیبالتکل یحدود سه ماه در سازمان راهدار

 یشرکت سپندار همراه یعنیطرح  مانکاریبا پ زین روهایاز ن گرید یتعداد روند، یم یا و حمل و نقل جاده یسازمان راهدار

 .کنند

که داشتند به  ییها دوستان با رابطه یوجود داشت، برخ یا قهیعادالنه نبود و برخورد سل روهاین می: متاسفانه تقسآنها افزودند

 مانکاریه شرکت پمصاحبه ب یبرا زیاز دوستان را ن گرید یآنجا مشغول کارند، تعداد زیرفتند و اکنون ن یسازمان راهدار

 .سپندار ارجاع دادند شرکت یعنی

و کار به  ایشغل پنج ساله، مزا ی وعده نیساله و همچن کیبر انعقاد قرارداد  یمبن ییها به ما وعده مانکاریشرکت پاز طرف 

 .به ما داده شد یفتیصورت ش

روز باز  ۴۵ماه تا  کید، اما پس از آن حدود کنن یهمکار مانکاریاز کارکنان با شرکت پ یو قرار شد تعداد میرفتیپذ زیما ن

مجموعه شرکت  ریکه ز« توسن سها»به نام  یگریوجود مجددا شرکت د نیگذاشت. با ا فیما را بالتکل مانکاریهم شرکت پ

 .شد یکار به ما معرف یطرح بود برا مانکاریپ یعنیسپندار 

 ونیسیو در کم یکه با استاندار یجلسات مختلف یدر ادامه ط م،یکن یشرکت همکار نیکه با ا می: ما قبول نکردآنها ادامه دادند

ما  م،یشود تا در آن مشغول شو یکه قولش را به ما داده بودند راه انداز ییبه ما تعهد داده شد مرکز پاسخگو م،یداشت یکارگر

 .میرفتیبا شرکت مذکور را پذ یاروعده همک نیبا ا زین

 ینظر استاندار ریقرارداد که تابستان ز کیو متاسفانه به جز  میشرکت کار کرد نیماه با ا: ما حدود شش تجمع کنندگان گفتند

به بهانه کرونا به همکاران گفتند سر  نیفرورد کمیاز  نکهیبا ما امضا نکرده است. تا ا ینوع قرارداد چیه مانکاریبسته شد، پ

 .شود تیرعا زین یتا موارد بهداشت میر کنبا تعداد کم کا یفتیبه صورت ش میرفتیپذ زینو ما  دییایکار ن



. دیبرو یکاریب مهیبه دنبال ب دیو با دیاند شما اخراج هست داده امکیروز به ما پ 17-1۶اکنون پس از گذشت آنها افزودند:

 یارباب رجوع چیاست و ه یرحضوریمرکز غ نیکه ا نجاستیکردند، اما نکته ا لیرا به بهانه کرونا تعط ییمرکز پاسخگو

 .کند جادیا یندارد که مشکل بهداشت

قرار بود با  نیاند، همچن عذر ما را خواسته نجایپا برجا هستند و فقط ا گرید ییاست که تمام دفاتر مرکز پاسخگو یدر حال نیا

 .امضا نشد یقرارداد چیمنعقد شود، اما ه کسالهیما قرارداد 

نفر از همکاران ما چهار ماه است که حقوق  13 انیم نیکه از ا میسته فیبالتکل یروینفر ن ۵1اضافه کردند: ما مجموعا آنها 

وجود دارد  یا شده، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده زیهم وار مهیکرده و ب افتیشش ماه حقوق در نیدر ا گرانیاند، د نگرفته

 .منعقد نشده است زین یگونه قرارداد چیه هیاول اردادو به جز قر

ارجاع دهند،  یاست که ما را به سازمان راهدار نیخود اظهار کردند: خواسته ما ا یبه مطالبه اصل تجمع کنندگان با اشاره

. میکار کن یاست که با سازمان راهدار نیدرخواست ما ا م،یآ یامور شما برنم ی من از عهده دیگو یصراحتا م مانکاریپ یوقت

 مهینفر را اخراج کردند، ب  1۴همان زمان  م،یماه قرارداد ندار از مهر بایو تقر میفیالتکلب 98مهر سال  ینفر از ابتدا ۵1

 .میا نکرده افتیدر ریدو ماه اخ یرا ط شد یپرداخت م دیکه طبق قانون کار با یو اضافه کار مینداشت یلیتکم

 نیهمچن و یو سازمان راهدار یارشد وزارت راه و شهرساز رانیتجمع کنندگان ابراز کردند: با توجه به اصرار مد نیا

 ها یاز پرسنل عوارض کیچینشدن ه کاریبر ب یمبن98آذر  2۵در مورخه  یراه و شهرساز ریوز یخبر ی ژهیو یگو و گفت

خود در قبال پرسنل عمل ننموده  تیشرکت سپندار به مسئول اسفانهشدن پرداخت عوارض، مت یکیطرح الکترون یاجرا یدر پ

 .نفر شده است ۵1شدن  کاریو موجب ب

نکنند، اما اکنون بعد  کاریگفتند: به ما قول داده بودند که ما را ب ،اند نکرده افتیبه مدت چهار ماه است حقوق در ی کهنفر 13

فررندانشان دست و پنجه نرم  یماریو ب یاز جمله مسائل مال ی. همکاران ما با مشکالتمیا شده کاریاز چند سال سابقه کار ب

 .را دوچندان کرده است یکاریموضوع فشار ب نیو ا کنند یم

زن و بچه اش ببرد، اما نان ما را از دستمان گرفتند و  یکه برا خواهد یم ینان خواهد؟ یکارگر چه م کی: مگر آنها افزودند

 .به ما دادند. ییها تنها وعده

کرده و مطالباتمان را  یهم از ما طرفدار یکس یکردند: وقت حیاند، تصر چهار ماه است که حقوق نگرفته نکهیبا اشاره به اآنها 

 م،یخواه یکار م م،یخواه ی. ما فقط مطالباتمان را مدیده یخوراک م یا معاند و ماهواره یها شما به شبکه ندیگو یم کند، یم انیب

 .میخواه یو حقوقمان را م میما فقط کارگر دهد؟ یم یما را چه کس رزندانجواب همسر و ف

 رانیان در ااز کارگر تیدر حما یالملل نیاتحاد ب
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  :وانیمر یکارگران شهردار

   !میبا وجود سه ماه دستمزد پرداخت نشده/ به همه مقروض ییکرونا یدر روزها ها ابانیخ یرفتگر

۱۳۹۹/۰۱/۱۸  



 
 

 یدیع زیخود، از سه ماه دستمزد پرداخت نشده و عدم وار یبا انتقاد از عدم پرداخت معوقات مزد وانیمر یشهردار کارگران

  .و اضافه کار سال گذشته خبر دادند

  

کارگران که  نیخود انتقاد کردند. ا یاز عدم پرداخت معوقات مزد لنا،یدر تماس با خبرنگار ا وانیمر یشهردار کارگران

: دنیگو یمشغول به کار هستند، م یو پارکبان یسبز، پاکبان یمختلف فضا یها از صد نفر است و در بخش شیتعداد آنها ب

 .میا نکرده افتیسال قبل خود را در یمعوقات مزد نوزه د،یاز دو هفته از سال جد شیگذشت ب رغمیعل

 

بهمن و اسفند  ،یاند، هنوز حقوق د مسئول مراجعه کرده یخود بارها به نهادها یمعوقات مزد افتیدر یکارگران که برا نیا

از آنها  یتعداد نیو اضافه کار سال قبل از دولت طلبکارند؛ همچن یدیاند و عالوه بر آن، بابِت ع سال گذشته خود را نگرفته

 .نشده دارند تپرداخ یمعوقات مزد 97هنوز از سال 

 

همچنان سر کار  ،ییسخت کرونا یروزها نیدر ا یعدم پرداخت معوقات مزد رغمی: علندیگو یم وانیمر یشهردار کارگران

 .میستمشغول به کار ه ط،یشرا نیتر و در سخت میرو یم

 

و مقامات باالتر  وانیمر یاز مقامات شهردار م،یشد مانیها بود و شرمنده خانواده یخال مانیها سفره دیشب ع نکهیا انیبا ب آنها

پرداخت مطالبات سال گذشته آنها  یبرا یآنها توجه کنند و اعتبار کاف یشتیسخت مع طیاستان کردستان توقع دارند به شرا

 .اختصاص دهند

 

 یمشکل دارند و برا یروزمره زندگ یها نهیاز همکاران آنها در پرداخت اجاره خانه و هز یکارگران، برخ نیاگفته  به

 .اند گذران امور مجبور به قرض شده

 

 نیما به حساب تام یها مهیچند ماه حق ب میدان ینم ندیگو یخود هستند و م یها مهینگران پرداخت حق ب نیکارگران همچن نیا

 .نشده است زیوار یاجتماع

 

 یالیو نداشتن اعتبار ر ینگیکمبود نقد ،یپرداخت نشده که مجموعه شهردار یدر حال وانیمر یکارگران شهردار معوقات

 .داند یم ریتاخ نیا لیرا دل یکاف



۱۳۹۹/۰۱/۱۸  

 

 

 

   دستمزد فیتکل نییدر اعتراض به عدم تع النیگ یکارگر  نامه پنج تشکل

۱۳۹۹/۰۱/۱۸  

 

کانون بازنشستگان  الن،یکار استان گ یاسالم یکانون شوراها الن،یگ التیخانه کارگر تشک لنا،ینگار اگزارش خبر به

 یط النیمصرف و مسکن استان گ یها یو مجمع تعاون النیگ یکارگران ساختمان یصنف یها شهرستان رشت، کانون انجمن

از  ستهیدستمزد شا بیعتراض کرده و خواستار تصوا 99سال  مزددست فیتکل نیینسبت به عدم تع جمهور سیبه رئ یا نامه

 .کار شدند یعال یشورا یسو

 

 :است ریبه شرح ز هیانیب نیا

 

 ۵2حدود  دیهمانگونه که مستحضر رساند، یبه استحضار م یجنابعال یبرا یسلما یسال نو و آروز کیضمن تبر احتراما  

و باتوجه به  دهند یم لیبه اتفاق خانواده تشک یاجتماع نیکشورمان را کارگران و بازنشستگان مشمول تام تیدرصد جمع

 نکهیخصوص و باتوجه به ا نیدر ا شائبه یب یها تیو حما یجمهور استیدر انخابات ر یاز جنابعال میقشر عظ نیا تیحما

مورد مسامحه  دیهمه سابقه نبا نیقشر با ا نیمنافع ا باشد، یدر حال حرکت م زانیعز نیکشور به دست هم نیا یچرخ سازندگ

جامعه  نیا یبرا یشده ول فیتکل نییتع 99مزد در سال  شیهمه اقشار در خصوص افزا یبرا میو شاهد باش ردیقرار بگ

که جا  یاجتماع یگذار و فاصله ینینش امر خانه تیکرونا و رعا یماریب وعیاز ابهام قرار دارد. متاسفانه ش یا بزرگ در هاله

که با  رود یمنافع مهم م کی یکشانده است. ول یبه فراموش شتریآن را ب م،یکشور تشکر کن یانو کادر درم یدارد از جنابعال

قشر را رقم بزند. در بحث  نیا یخاطره تلخ برا کیگردد و کم کم موجبات  یریگ میمنجر به تصم یتوجه یب ایو  یسهل انگار

از آن  یاز دولت که بخش کوچک یاجتماع نیتام طلب قابل توجه رغمیعل یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام یساز همسان

 میدرخواست دار ییاجرا یبه عنوان مقام عال یادامه دارد. از حضرتعال ها یتوجه یب زین دیمشکل را مررتفع نما تواند یم

 دولت ئتیه قیمزد بازنشستگان از طر شیافزا یقشر را مورد توجه قرار دهند و از آنجا که برا نیاحقاق حق و حقوق ا

 .ندیمبذول فرما یجامعه بزرگ را به نحو مقتض نیا ینشاط و شادمان نهیزم

۱۳۹۹/۰۱/۱۸  

 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 ۱۹حمله به امنیت شغلی کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به بهانه  پیشگیری از ابتال به کووید 

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 

ماهه کاهش  ۴قرارداد کارگران را ازیکساله به  19ان به بهانه پیشگیری از ابتال به کووید مدیریت کارخانه ذوب آهن اصفه

 داد.

 در اطالعیه مدیریت امور اداری کارخانه ذوب آهن آمده است:

از  یریشگیپ یدر راستا زیشرکت ن نیکرونا ا یماریب وعیش لیخاص بوجود آمده در سطح کشور به دل طیبه شرا تیعنا با

نمود، که به تبع آن  ییمحدود نمودن ساعات کار پرسنل را اجرا ایاز جمله عدم حضور و  یاقدامات یمکاران گرامابتال ه

پرسنل  یابیبه لزوم ارزش تیاست. لذا با عنا دهیساالنه پرسنل جهت عقد قرارداد در زمان مقرر محقق نگرد یابیامکان ارزش

و  نیکه امکان انعقاد قرارداد بر اساس قوان یپرسنل هیقفه در امور، قرارداد کلو جادیقبل از انعقاد قرارداد و به منظور عدم ا

گردد. انشاله پس از خروج از  یم دماهه منعق ۴فرض با مدت محدود  شیمقررات شرکت با آنان وجود دارد به صورت پ

 .اصالح گردد طیمدت قرارداد افراد واجد شرا یابیو فراهم شدن امکان ارزش یفعل طیشرا

 نبع اصلی خبر:سایت سندیکای فلزکار مکانیکم

۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 



 

 

 

  دهد؛ یتازه مرکز آمار نشان م گزارش

   استان ۸در  یکارینرخ ب شیسبقت را از کرمانشاه ربود/ افزا یگو یکاریدر ب کردستان

۱۳۹۹/۰۱/۱۹  

 

 یکاریب یدرصد 1.7از کاهش  تیادر زمستان سال گذشته حک یکاریگزارش مرکز آمار درباره نرخ ب نیتر تازه کهیدرحال

  .اند مواجه بوده یکارینرخ ب شیدارد، هشت استان کشور با افزا 97نسبت به مدت مشابه سال 

  

شاهد انتشار  شد، یم یکاریب زانیم شیبر افزا یکه مبن ییها ینیب شیبا وجود پ 98در سال  لنا،یگزارش خبرنگار ا به

گزارش مرکز آمار، نرخ  نیداشت. بر اساس آخر تیدر چهار فصل سال حکا نرخ نیکه از کاهش ا میبود ییها گزارش

 یکاریب یدرصد 1.7کاهش  یرقم به معنا نیدرصد بوده که ا 1۰.۶در زمستان سال گذشته  شتریساله و ب 1۵افراد  یکاریب

 .داشته است شیدر هشت استان کشور افزا یکاریب ن،یاست. با وجود ا 97نسبت به مدت مشابه سال 

 

را به خود اختصاص داده بود، گزارش  یکارینرخ ب نیباالتر یدرصد 21.1 یکاریکرمانشاه با ب 97که زمستان  یحال در

 .استان کشور بوده است نیتر کاریب یدرصد 2۰ یکاریدر زمستان سال گذشته کردستان با ب دهد یتازه مرکز آمار نشان م

 

نرخ  نیانگیهستند که به رغم کاهش م ین، هرمزگان و کردستان هشت استانلرستان، مازندرا الن،یسمنان، گلستان، گ بوشهر،

است،  افتهی شیدر دو استان لرستان و مازندران به شدت افزا یکاریب نیب نیاند. در ا مواجه بوده یکاریب شیبا افزا ،یکاریب

 9.3درصد به  ۶.۴نرخ از  نیدرصد شده و در مازندران ا 1۶.8در لرستان،  یکاریب یدرصد 12.7که نرخ  یا به گونه

 .است دهیدرصد رس

 

 یکاریدر خوزستان است. نرخ ب یکارینرخ ب ریمختلف کشور، کاهش چشمگ یها در استان یکاریدرباره ب گریمهم د نکته

درصد برآورد  17.2نرخ  نیا 97درصد بوده است، حال آنکه در زمستان سال  12.۴استان در زمستان سال گذشته  نیدر ا

 .شده بود

 

 یها در استان یکاریبود، بر نرخ ب سابقه یب ریسال گذشته که در چند دهه اخ یها یبارندگ زیاز هر چ شیب رسد ینظر م به

و  ستانیها مانند س استان یدر برخ یسال گذشته مشکل خشکسال یها یکه بارندگ یطیگذاشته است. در شرا ریمختلف تاث

 شیمنجر به افزا ها رساختیرفتن ز نیو از ب لیشد، در مقابل س یکاریب نرخهش رفع کرد و منجر به کا یبلوچستان را تا حد

 .دارند یبا کشاورز یمیمانند لرستان و مازندران شد که اقتصاد آنها ارتباط مستق ییها در استان یکاریب

۱۳۹۹/۰۱/۱۹  

 

 

 

  :مطرح شد لنایوگو با ا گفت در

 

و  چیاندازه پ انی/ کارفرمادهد یم شیشده کاال را افزا تمام متیدرصد ق ۳مزد، تنها  یدرصد ۱۰۰ شیافزا

   ستندیکارگران ارزش قائل ن یمهره هم برا

۱۳۹۹/۰۱/۲۰  

 

تمام  متیدر ق یانسان یروین نهیهز ابد،ی شیدرصد حداقل دستمزد افزا 1۰۰اگر  یاقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: حت کی

 شیخود را افزا یکاال متیکه در چند نوبت از سال ق ییحال کارفرما نیا . باابدی یم شیدرصد افزا 3شده کاالها حدود 

  .کند یمقاومت م د،یتول یکاال دهتمام ش متیق شیدرصد افزا 3بر سر  دهد، یم

  



حداقل دستمزد،  یمکف شیدر برابر افزا انیبا اشاره به مقاومت کارفرما لنا،یدر گفتگو با خبرنگار ا «ینوفرست دجوادیس»

 یو باالتر از خط فقر اعالم یمکف سته،یحداقل دستمزد به صورت شا ر،یاخ یها از سال کی چیدر ه نکهیتوجه به اگفت: با

 .رسند یهم به حقشان نم چگاهیاند و ه باخته یدر مذاکرات مزد 1به  2 شیگفت که کارگران از پ توان ینشده است، م نییتع

 

گفت: من شخصا به  م،یجبهه قرار دار کیدر  یما و کارگران در جنگ اقتصاد که ندیگو یمدام م انیکارفرما نکهیا انیبا ب یو

که  یها است؛ اما تا زمان  هم اشرف عبادت نیکار عبادت است، پس کارآفر ندیگو یکه م ی. زمانگذارم یاحترام م انیکارفرما

 بانیرا به عنوان پشت دینظام تول لیامکان تبدالزم نرسد،  ینکند و اقتصاد خانوار به بالندگ افتیخود را در   ستهیکارگر مزد شا

 .ماند یم ریپذ بیداشت و همچنان اقتصادمان آس مینخواه یپول مل

 

 م،یجبهه قرار دار کیکه ما و کارگران در  انیجمله توسط کارفرما نیاست که گفتن ا نیا تیاقتصاددان، افزود: واقع نیا

 انی. کارفرماستندیقائل ن یکارگران ارزش یجات هم برا کارخانه یفلز یها و مهره چیپ ی شعار است؛ چراکه اندازه شتریب

 یها زمزمه یو حت شود؛ یگران م یمیپتروش یها فراورده ای ومیمانند مس، آلومن یمثال فلزات ، هیمواد اول متیکه ق یزمان

 یها  نهیهز شیزمان افزا نیر کمترو د کنند یم متیق شیشروع به افزا یالیبه صورت سر چدیپ یدر بازار م هیمواد اول یگران

 .کنند یکاال جبران م متیق شیرا از محل افزا هیمواد اول دیخر

 

که سازمان  یگفت: به استناد اطالعات و ارقام ،یشرکت بورس ۴۰۰استاد دانشگاه با اشاره به مطالعات خود بر اطالعات  نیا

 ره،یمد اتیه یو اعضا رانیحقوق مد ران،یمد یها ، پاداشبورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد

 یها  نهیسهم هز ییبه تنها میدرصد است؛ اما اگر بخواه 8 ریز ،یدیتول یالهاکا ی تمام شده متیسهم حقوق و دستمزد در ق

درصد  ۴ا به کمتر از کااله ی تمام شده متیسهم دستمزد در ق م،یکن یابیرا ارز شود ینم تیآنها رعا یکارگران که حقوق انسان

 .رسد یم

 

تمام شده  متیدر ق یانسان یروین نهیهز ابد،ی شیدرصد حداقل دستمزد افزا 1۰۰اگر  یحساب، حت نیافزود: با ا ،ینوفرست 

بر  دهد، یم شیخود را افزا یکاال متیکه در چند نوبت از سال ق ییحال کارفرما نی. با اابدی یم شیدرصد افزا 3کاالها حدود 

 .کند یخود مقاومت م یدیتول یالتمام شده کا متیق شیدرصد افزا 3سر 

 

کارگران  ندگانیگفت: اگر نما کنند، یکار، سفسطه م یعال یشورا یدر مذاکرات مزد انیکارفرما ندگانینما نکهیا انیبا ب یو

و آنها را از ابتدا به  دندیکش یرا به رخ طرف مذاکره م ینیچن نیو اعداد و ارقام ا کردند یگذشته خوب دفاع م ی در چند دهه

 یمال تیبه انکار موقع انیکه کارفرما میبود ینم نیامروز شاهد ا دادند، یبر اعداد عادت م یمبتن یها تیاعداد و واقع رشیپذ

 .کاالها در طول سال بپردازند  متیق شیخود، آنهم پس از چند نوبت افزا

 

 یکیپالست یها  و مهره چیپ ی اندازه یکه حت یفلز یها  و مهره چیپ ی ا اندازهنه تنه انیکرد: کارفرما حیاقتصاددان، تصر نیا

اگر  کهیدرحال پردازند؛ یخطر فقر بودن کارگران م ری. آنها به انکار زستندیکارگران ارزش قائل ن یجات خود هم برا کارخانه

 .دهد یم شیخود را افزا یور شده است، بهره میترم یواقع تکارگر بداند دستمزدش به صور

 

کند و به کار دوم و سوم فکر نکند، گفت: کارگران  نیخود را تام شتیکار مع تیشف کیبتواند با  دیکارگر با نکهیا انیبا ب یو

 یمذاکرات مزد یاصل رانیگ میوجود تصم نیاما با ا شوند یاند و م له شده یاقتصاد یفشارها ریاند که ز شده لیتبد یبه قشر

 .کنند نییباالتر از خط فقر را تع یکه مزد ستندیحاضر ن انیمادولت و کارفر یعنی

 

پرداخت  یشتیمع تینفر حما ونیلیم ۶۰که به  کند یدولت باتوجه به اوضاع اقتصاد خانوارها اعالم م نکهیا انیبا ب ینوفرست

 کند یم یسع ،یجه عمومبود یبرا نهیو کم ارزش اما پرهز زیناچ اریبس یمبلغ یکرده است، افزود: دولت با پرداخت نقد

 تیرضا توان یو باالتر از خط فقر م یپول که با پرداخت دستمزد مکف نیانه با  کهیمردم را جلب کند؛ درحال تیرضا

 .کارگران را جلب کرد

 

 یاقتصاد یها تیدهد که دستمزد متناسب با واقع تیرضا دیکشور با یکارفرما نیدولت به عنوان بزرگتر نکهیا انیبا ب یو

 ی  شود و بودجه نییتع یپرداخت کند، کمک کند تا دستمزد واقع یشتیمع ی ارانهیدولت  نکهیا یشود، افزود: به جا نییور تعکش

 نکهیا یکه دولت به جا میبگو خواهم یکنند. م دکنندگانیکارگران به تول مهیب  ارانهیرا هم صرف پرداخت  یشتیمع ارانهی



 یاجتماع یها مهیبه مردم سقف تعهدات خود در ب ینقد ارانهیپرداخت  یکند و به جا یعدستمزد را به حبس بفرستد، آن را واق

 .دهد شیکارگران را افزا

۱۳۹۹/۰۱/۲۰  

 

 

 

ها  نظارت دیبا ،یاقتصاد یها از بنگاه تیسوءاستفاده از کارگران با اسم رمز "کرونا"/ در کنار حما

   ابدی شیافزا

۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 

 

 یاند. کارشناسان روابط کار و فعاالن کارگر داده شیرا بهانه کرده و فشار خود بر کارگران را افزاکرونا  انیکارفرما یبرخ

  .دهند یحقوق کارگران هشدار م عییو تض تینسبت به سوءاستفاده از وضع

  

ر که اخبار مدت همانطو نی. در اگذرد یم رانیکرونا در ا وعیش یحدود دو ماه از اعالم رسم لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

ها پر  رسانه م،یشنو یشده م جادیا یها تیو ممنوع ها تیو محدود یبهداشت یها هی، توص19 دیکوو وعیش زانیدرباره م یمتعدد

 .به اقتصاد است رونادرباره خسارت ک ییها از اخبار و گزارش

 

 ایکار  یرویبه مشکل برخورده و ن یداقتصا یها اقتصاد را دچار خسارت کرده و به تبع آن بنگاه افتهی وعیهر جا ش کرونا

کسب و کار شمار قابل  19 دیکه کوو دهد یمتعدد نشان م یها گزارش رانیاند. در ا قرار گرفته لیدر آستانه تعد ایاخراج شده 

که به عنوان کارگر در  یاند و چه کسان بوده فرما شیکه خو یاست؛ چه شهروندان ردهک بیاز شهروندان را دچار آس یتوجه

فعال را کساد  یاقتصاد یها بنگاه یکار برخ یقرار دادن اقتصاد از طرف ری. در واقع کرونا با تحت تاثاند کرده یکار م یبنگاه

 یشده و حت یاقتصاد یها بنگاه یبه ورشکستگ رمنج یماریب نیا وعیش یها بیکه آس رود یآن م میب گریکرده و از طرف د

 .میمواجه باش یکاریو ب روین لیبا موج بزرگ تعد میبحران را پشت سر گذاشت نکهیبعد از ا

 

 ییکرونا یها وعده

 

ها نشان داد.  کار و خود را بر اقتصاد و کسب ریتاث یماریب نینگذشته بود که ا رانیکرونا در ا وعیاز ش یادیمدت زمان ز هنوز

از کرونا  یکردند. خسارت ناش دوارکنندهیام یبود که مسئوالن از همان اسفند ماه شروع به دادن وعده و خبرها لیدل نیبه هم

 یها به واحد متیارزان ق یها دادن وام نیو همچن یا مهیب ،یاتیمال یها تیشود. معاف برانمختلف ج یها قرار است به شکل

وعده داده شده  گریاز کرونا است. از طرف د یناش یها جبران خسارت یدر نظر گرفته شده برا داتیازجمله تمه یاقتصاد

دهک جامعه در نظر گرفته شده تا  مین یهم برا یا ارانهیو  رندیبگ یکاریب مهیاند، ب شده کاریکرونا ب وعیش لیکه به دل یکسان

 .شود نیآنها تام هیاول یها ازین

 

 

 ایراج است، کارگران اخ دهیو کار هم نخواب افتهیکاهش ن ینگینقد نکهیبا وجود ا یاقتصاد یها بنگاه یکه در برخ میهست شاهد

 انیناحق کارفرما یها ممکن است تن به خواسته یشتیمشکالت مع لیافراد به دل یطیشرا نی. در چنشوند یبه اخراج م دیتهد

 حقوق کارگران شود، خطرناک است عییتض یبرا یبه ابزار لیکرونا تبد نکهیدهند. ا

 

 یها بحث ریاخ یها هست و در هفته یادیز یها و اگرمشکالت را رفع کند اما  تواند یتا چه حد م داتیتمه نیا نکهیا درباره

 ها تیشمول حما رهیاز کارگران از دا یادیاست که همچنان شمار ز نیا تیدرباره آن شکل گرفته است. واقع یدار دامنه

 افتیدر یممکن است شرط الزم برا نیکرونا نشوند، همچن ارانهیو  یکاریب مهیمحروم هستند. آنها ممکن است مشمول ب

 عییتض یبرا یممکن است کرونا به ابزار نهایرا نداشته باشند. بدتر از همه ا دیکار مف یرویحفظ ن یعنی متیارزان ق التیتسه

 .حقوق کارگران بدل شود

 

 دیریسوءاستفاده را بگ یجلو

 



قرار  ریهمه را تحت تاث میا که در آن قرار گرفته یتی: وضعدیگو یم لنای)کارشناس روابط کار( در گفتگو با ا یمختار عبدهللا

و  یبه همکار ازمندیرفع آن هم ن یشده که ابعاد مختلف دارد و برا جادیا ریفراگ یاست که مشکل یا به گونه طیداده است. شرا

 .میهست یاریهم

 

ست، در واقع ها داشته ا کار و بر اقتصاد و کسب یریکه کرونا چه تاث میحرف بزن نی: اگر قرار باشد درباره ادهد یادامه م او

 دهد یقرار م ریمانند کرونا اقتصاد را به شدت تحت تاث ریفراگ یماریب کی وعی. مشخص است که شمیا زده یتکرار یها حرف

با  ریدرگ یها که در همه کشور رانیا ی ژهیاتفاق نه و نی. اگذارد یم ریو ... تاث یکاریب رو،ین لیمانند تعد یو بر موضوعات

 .کند یم جادیدرست بحران تفاوت ا تیریمنتها مد هد،د یکرونا رخ داده و م

 

 دی: قطعا باکند یمهم است، عنوان م اریبس تیریمد وهیش یدر بحران کنون نکهیبر ا دیکارشناس روابط کار با تاک نیا

و افراد  فتدیتفاق نسوءاستفاده ا میمراقب باش دیاما با نیب نی. در اردیصورت پذ دهید بیها و افراد آس کار و از کسب ییها تیحما

 .کنندسوءاستفاده ن طیطلب از شرا فرصت

 

به  ریگ و همه یضابطه کل نیکه امکان برگشت چک تا سه ماه وجود ندارد. ا شود یمثال عنوان م ی: براکند یم حیتصر او

قاعده علنا به  نیاز ا به ناحق و با سوءاستفاده یام که کسان شاهد بوده نهی. به عکند یسوءاستفاده را فراهم م نهیزم یراحت

 .کنند ینمشان را پاس  چک ندیگو یطلبکار خود م

 

 می: شاهد هستدیگو یم کند، یم جادیمشکل ا رهدفمندیو غ ریگ قواعد همه زیکار ن یروین لیتعد نهیدر زم نکهیا انیبا ب یمختار

به  دیتهد ایاست، کارگران اخراج  دهیوابو کار هم نخ افتهیکاهش ن ینگینقد نکهیبا وجود ا یاقتصاد یها بنگاه یکه در برخ

 نکهیدهند. ا انیناحق کارفرما یها ممکن است تن به خواسته یشتیمشکالت مع لیافراد به دل یطیشرا نی. در چنشوند یاخراج م

 .حقوق کارگران شود، خطرناک است عییتض یبرا یبه ابزار لیکرونا تبد

 

 ی. برارندیهدفمند صورت گ ها، تیدارد که حما نیدرست بحران اشاره به ا تیری: مدکند یکارشناس روابط کار عنوان م نیا

برگشت خوردن کدام دسته از  دیکه با میتوجه داشته باش میریدر مورد چک در نظر بگ ییها تیمعاف میخواه یم یمثال وقت

 دهید بیواقعا آس ایدارد و آ یطیاشود که بنگاه چه شر یبررس قایو دادن وام دق روین لیدر مورد تعد ای میها را لحاظ کن چک

 شود؟ یمطرح م ییفقط ادعا ایاست 

 

شده  یکار آنها معرف یرویحفظ ن یاقتصاد یها به بنگاه متیق ارزان التیتسه یاز شروط اعطا یکی نکهیدر رابطه با ا او

 یکار میها وارد کن به بنگاه ینگیقدتومان هم که ن ها ونیلینباشد م دیکار و تول نهیزم یاست که وقت نیا تی: واقعدیگو یاست، م

 ماتیتصم یحل کرد. متاسفانه در موارد یگریجو کرد و به گونه د و جست گرید یجا دیبا ا. در واقع مشکل ررود ینم شیاز پ

 .کند یم جادیشده را ا نییتع یایاز افراد و استفاده نابجا از مزا یسوءاستفاده برخ نهیاخذ شده تنها زم

 

 

 مهیمحروم هستند. آنها ممکن است مشمول ب ها تیشمول حما رهیاز کارگران از دا یادیت که همچنان شمار زاس نیا تیواقع

 دیکار مف یرویحفظ ن یعنی متیارزان ق التیتسه افتیدر یممکن است شرط الزم برا نیکرونا نشوند، همچن ارانهیو  یکاریب

 حقوق کارگران بدل شود عییتض یبرا یابزار ممکن است کرونا به نهایرا نداشته باشند. بدتر از همه ا

 

 دیهمه با نیبه وجود آمده است. با ا یاقتصاد یها شده و به تبع آن خسارت جادیا ریفراگ ی: طبعا مشکلکند یعنوان م یمختار

 انیرماکند. کارف لیتبد یدائم یرا به بحران یعملکرد ماست که ممکن است مشکل موقت نیاست. ا یمشکل موقت نیدانست که ا

 لی. تعدکند یم دایپ یروال عاد دیو کار و تول شود یتمام م یماریب ینکته را مدنظر داشته باشند که به هر حال بعد مدت نیا دیبا

از بحران گذشت، اما  توان یدرست م تیریآن زمان است. با مد یمشکل برا جادیکار باعث ا یرویکردن ن یو ناراض روین

 .شود یمشکل م قیتعمباعث  یرکارشناسیغ یها کار

 

 هدفمند شود ها کمک

 



در حال  ییها طرح کننده یکه معرف گرید یها ها به عنوان پسوند واژه بار ریاخ یها است که در سال یریتعب «هدفمند»

ت. پسوند اس نیساخته شده با ا ریاز تعاب یهدفمند، وام هدفمند و ... برخ تیهدفمند، حما ارانهیاجراست، استفاده شده است. 

عکس  جهینت قایکه دق ردیگ یصورت م رهدفمندیاقدامات غ ییکه درصد باال رود یبه کار م لیدل نیپسوند به ا نیاغلب هم ا

مختلف  یها واحد نکهیکرونا و اثبات ا وعی. متعاقب شندیافزا یکه بر مشکالت م کنند یدارند و نه تنها مشکالت را رفع نم

که کرونا  رود یآن م میاست که ب یدر حال نیداده شده است. ا یتیحما یها طرح یاجرا وعده اند، دهید ییها خسارت یاقتصاد

 یرویممکن است به بهانه کرونا فشار بر ن یانی. کارفرماردیمورد سوءاستفاده قرار گ یافراد تنها به عنوان ابزار یبرخ یبرا

همواره  رانیخود داشته باشند. در ا یها نهیدر کاهش هز یسع روین لیبه تعد دیتهد ای روین لیدهند و با تعد شیکار خود را افزا

 یشود و به دنبال کار بگردد، در موارد کاریها ب فرد شاغل ممکن است بار کی نکهیمطرح بوده است. ا روین زشیبحث ر

ر با کارفرما به که کارگ شود یم نیمنجر به ا یکاریب افتنیقرار است که ادامه  نی. ماجرا از اآورد یم نییمزد کارگر را پا

 کند، یاز کارگران پرواز م یشتریباال سر شمار ب روین لیکه شبح تعد یطیخود بگذرد. در شرا وقحق یتوافق برسد و از برخ

 تیدهند. در بحبوحه کرونا حما انیناعادالنه کارفرما یها از قبل تن به خواسته شتریب شتیمع نیتام یممکن است کارگران برا

کنندگان به شدت برخورد شود؛  استفاده ابد و با متخلفان و سوءی شیها هم افزا نظارت دیبا یاست، ول یرورها ض کار و از کسب

 .است ییکرونا یها تیتنها راه هدفمند کردن حما نیا

۱۳۹۹/۰۱/۲۰ 

 

 

 

   شود؟ یم نییمزد با توافق کارفرما و دولت تع ایصورتجلسه را امضا نکردند/ آ یکارگر ندگانینما

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ 

  .است افتهینظرات کارگران خاتمه  نیامروز بدون تام یجلسه مزد ظاهراَ 

  

و مذاکره،  یاز شش ساعت چانه زن شیکار پس از ب یعال یشورا یکه جلسه مزد دهد ینشان م لنایخبرنگار ا یها یریگیپ

 یکارگر ندگانیو ظاهرا  نما افتهیجلسه بدون حصول اجماع خاتمه  نینشده است؛ ا یکارگر ندگانینظرات نما نیموفق به تام

 .صورتجلسه نشده اند یحاضر به امضا

 

 نیقانون کار وجود داشته و به هم 41با الزامات ماده  انیها و کارفرما یتفکرات دولت انیم یادیقرار معلوم، فاصله ز از

 .صورتجلسه نشده اند یحاضر به توافق و امضا یکارگر ندگانینما ل،یدل

 

منتظر ماند و  دیشود. با نییبدون کسب توافق کارگران تع انیها و کارفرما یه قرار است مزد با توافق دولترسد ک ینظر م به

 شود؟ یم نیو دولت تام انیو صرفا  براساس نظرات کارفرما یریگ یبدون کسب توافق کارگران، با را یبخشنامه مزد ایآ دید

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ 

 

 

 

   یمطالبات سنوات فیتکل نییبه عدم تع« تمع هفت تپهمج» بُر یکارگران بازنشسته ن اعتراض

۱۳۹۹/۰۱/۲۳  

 

خود اعتراض  یمطالبات سنوات تیهفت تپه، به نامشخص بودن وضع شکریدر مجتمع ن بر یاز کارگران بازنشسته ن یگروه

  .کردند

  

ماه( با اجتماع مقابل  نیفرورد 21)تپه امروز شنبه  هفت شکرین بر یاز کارگران بازنشسته ن یشمار لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .خود شدند یمطالبات سنوات فیتکل نییمجتمع، خواستار تع نیا تیریدفتر مد

 

تحت قانون ( 98اسفند ماه سال گذشته ) 2۵ رسد، ینفر م 8۰کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود  نیقرار معلوم ا از

 .اند ازنشسته شدهب آور انیاز موعد در مشاغل سخت و ز شیپ یبازنشستگ

 



خواستار  لیدل نیبه هم میا نداشته یمشخص یها خدمت ساعات کار سال آنکه در طول  لیبه دل ندیگو یکارگران بازنشسته م نیا

 .میهست تیریخود از مد یمطالبات سنوات فیتکل نییتع

 

سال، امکان  2۵بعد از  یکاریول بفص مهیوجود فاصله در پرداخت حق ب لیبه دل نیاز ا شیپ یگفته آنان، کارگران فصل به

 یکاریفصول ب مهیکارگران و مساعدت وزارت کار، کارفرما متعهد به پرداخت ب یریگیبازنشسته شدن نداشتند، اما پس از پ

 فراهم شد بر یکارگران ن یبرا( 93سال گذشته) امکان نیشد و ا یاجتماع نیبه تام بر یکارگران ن

 

. ۱۳۹۹/۰۱/۲۳  

 

 

 

   اراک احضار شدند یارگران هپکواز ک یتعداد

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

 
  .شهرستان اراک احضار شدند یفریدادگاه ک 1۰۶از کارگران هپکو به شعبه  یتعداد

  

 یاست، کارگران برا دهیاراک رس یاز کارگران هپکو یبه دست تعداد را  یکه اخ یا هیابالغ یط لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .شهرستان مراجعه کنند نیدادگاه ا 1۰۶شعبه به  دیبا حاتیاز توض یا پاره

 

  .ماه اعالم شده است نیفرورود 3۰کارگران  نیحضور ا خیتار ده،یرس لنایکه به دست ا یاسناد طبق

 

  .اند در دادگاه پرونده داشته یدیواحد تول نیدر ا ریاتفاقات اخ یکارگران ط نیاز ا یقرار معلوم  برخ از

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

 

 

   یعدالت ادار وانید قیمزد کارگران از طردست یریگیپ

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

  .خبر داد یعدالت ادار وانید قیبحث دستمزد کارگران از طر یریگیکارگران از پ یصنف یها انجمن یکانون عال رکلیدب



  

سبت به ن یمختلف کارگر یها تشکل 99دستمزد کارگران در سال  یدرصد 21 شیمتعاقب افزا لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

 یها نهیاست و هز ینرخ تورم اعالم ریشده ز نییدر آن هستند. رقم تع یشده اعتراض دارند و خواستار بازنگر نییرقم تع

درصد  ۵۵شده تنها  نییدستمزد تع یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز انچنانکه به اذع دهد، یکارگران را پوشش نم یحداقل

 .دهد یمخارج کارگران را پوشش م

 

دستمزد کارگران با توجه به  شیافزا یریگیپ یکارگران( درباره چگونگ یصنف یها انجمن یکانون عال رکلی)دب یابو یاده

اند، گفت: امضا نشدن مصوبه دستمزد از طرف کارگران به  را امضا نکرده 99کارگران مصوبه دستمزد  ندگانینما نکهیا

موضوع را از  دانند یخود م فهیکارگران وظ ندگانیاساس نما نیبر اقشر کارگر از مصوبه مذکور است.  یتینارضا یمعنا

 .کنند یریگیمختلف پ یمجار

 

 یها نهیهز میهست دواریو در کنار آن ام میکن یم یریگیموضوع را پ یعدالت ادار وانید قیادامه داد: قطعا از طر او

 یبرا یتیحما یها تا بسته میکن یم یزنیرا یتیاحم یها شود. با مجلس و نهاد نیتام گریاز طرق د یکارگر یها خانواده

 .کارگران در نظر گرفته شود

 

برسانند و  بیبه تصو تیاکثر یدستمزد را با را نکهی. استین یکار مناسب و دستمزد ساز نییکار تع و عنوان کرد: ساز یابو

جامعه را پوشش نداده  یها تیت باشد، اما واقعدرس یاز نظر قانون دیکارگران نباشد شا ندگانیبه تفاهم با نما یازیمثال ن یبرا

 .شود نییتع یاجتماع یهمه شرکا تیو با رضا یدستمزد اقناع دیاساس با نیا ر. بکند یرا فراهم م یو مشکالت

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

  

  

   کارخانه یلیبه تعط «رانیا یکنتورساز»اعتراض کارگران 

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

 



 

کارخانه و  نیا یلیواحد در مخالفت با تعط نیاز اعتراض کارگران ا نیدر قزو رانیا یدر کارخانه کنتورساز یخبر منابع

  .دهند یمطالبات معوقه خود خبر م تیمشخص شدن وضع

  

 یتعداد یماه سال جار نیفرورد 1۵گفتند: از  رانیا یدر کارخانه کنتورساز یمنابع کارگر یبرخ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

هر روز  بایتقر روسیکارخانه به بهانه کرونا و یلیتعط یکارفرما برا میدر مخالفت با تصم رانیا یاز کارگران کنتورساز

 .کنند یمقابل کارخانه تجمع م

 

در قبال  یکارخانه و مسئوالن استان رانیمد یتفاوت یب یا هفته کیاعتراض حدودا  نیا ییبرپا لیگفته کارگران؛ دل به

 .کارگران است یکارخانه و پرداخت مطالبات مزد تیادامه فعال یدرخواست کارگران برا

 

خود گفتند:  یاستمرار تجمع اعتراض حیرا دارند، در تشر رانیا یساله در کنتورساز2۰تا  1۵کارگران که سابقه کار  نیا

اقدام  دیدهمزمان با آغاز سال ج روسیکرونا و وعیکارگران با ش یبه بهانه حفظ سالمت رانیا یکارخانه کنتورساز یکارفرما

 .اقدام کنند یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یکرده و از کارگران درخواست کرده است برا یدیواحد بزرگ تول نیا یلیبه تعط

 

شروع شد تا  «یبخش خصوص»کارخانه به  نیا یافزودند: عموم مشکالت ما از زمان واگذار رانیا یکنتورساز کارگران

 .کارگران بسته شده است یکارخانه به رو یمشکالت امروز درها شیکه با افزا ییجا

 

کرونا  روسیانتشار و لیکارگران به دل یحفظ سالمت یکارخانه برا یلیکردند: تعط دیدر ادامه تاک یدیواحد تول نیا کارگران

رگران کا یلیحال تعط نیاشتغال دوباره آنها وجود ندارد. در ع یبرا نیتضم چیکارخانه ه یلیاست چراکه با تعط  بهانه کی

به  یکاریب مهیب یوجود پرداخت مقرر نیبا ا ستین یدولت هستند، کار درست یکه کمک اقتصاد یو صنعت یدیمشاغل تول

 .یکاریب مهیدولت و صندوق ب یاست برا یمضاعف نهیها هز کارخانه نیکارگران ا

 

 دیتول نهیکشور در زم یدیتول یها همجموع نیاز بزرگتر یکیبه عنوان  رانیا یاظهار کردند: کنتورساز نیکارگران همچن 

 شیافزا لیواحد به دل نیکار ا یرویکارگر داشته است، اما اکنون ن 12۰۰برق است که در گذشته حدودا  یانواع کنتورها

 .است افتهی لیتقل رگرکا 13۰به  یاز کمبود منابع مال یمشکالت ناش

 

ماه  2۶حدود  98سال  انیتا پا 9۵خود گفتند: ما از سال ی هپرداخت نشد یدر خاتمه در ارتباط با مطالبات مزد کارگران

 نیگذشته کارفرما چند یها سال یاست. ط 98مطالبات مربوط به سال  نیماه از ا 9که حدود  میعقب افتاده دار یمطالبات مزد

کارگران و  یریگیبا پ کارخانه داشت که یلیدر تعط یمختلف سع یها و به بهانه ستب ریکارخانه را با قفل و زنج یبار درها

 .بازشد دیتول یکارخانه برا یفشار مسئوالن مجددا درها

۱۳۹۹/۰۱/۲۳ 

 

 

 

   !دیابی/ همه اقالم گران شده، کارگران را در زمانه بحران کرونا درجمهور سیدوم کارگران به رئ نامه

۱۳۹۹/۰۱/۲۴  



 
 

اند و  طبقه کارگر شده یشتیو مع یه اوضاع زندگخواستار توجه ب جمهور، سیفلزکار در نامه دوم خود به رئ کارگران

  .دیایبه عمل ب یتیحما یها رفع بحران کرونا، اقدام یاند برا درخواست کرده

  

به فرودستان و  یتوجه ینسبت به عواقب ب جمهور، سیبه رئ یا از کارگران فلزکار در نامه یجمع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

آن را به صورت  ک،یکارگران فلزکار و مکان یکاینامه که سند نیاند. ا نا هشدار دادهدرآمد در بحران کرو کارگران کم

 .کارگران در بحران کرونا موثر باشد شتیدر حفظ جان و مع تواند یماست که  ینکات یسرگشاده منتشر نموده، حاو

 

  :از نامه آمده است ییها بخش در

 

همچنان  گذرد؛ یم یماریب نیا  وعیپنجاه روز که از ش بایرمان پس از تقرکرونا در کشو یماریبه روند رو به رشد ب باتوجه

     .گردد یشدن آن مشاهده نم ینزول ریهم به س یدیهنوز کنترل نشده و ام یدمیاپ نیکه ا میشاهد آن هست

 

دولت است تا آن  فهیوظ دارد که اجیاحت یریبه لوازم و امکانات و تداب نه،یقرنط ینشستن در خانه و اجرا ،یدکتر روحان یآقا

را  یدوران کرونا اعالم شده توسط وزارت کار، رانندگان و کارگران ساختمان یکاریب مهیکند. ب نیو تام ایرا مه

 توان ی. نمدهد یهستند را پوشش نم یا هیمشاغل حاش یکه دارا یو کسان کارانیاز ب یاری. دستفروشان و بسردیگ یدربرنم

هستند که شغل و  یادیز یاما فقرا را در نظر نداشت و مردم را با مشکالتشان تنها گذاشت. خانوارهاکرد  غیرا تبل ینینش خانه

 .ندارند یثابت ی انهیدرآمد ماه

 

 توان یموضوع شد. نم نیوارد ا یو عمل یقاطعانه و به صورت علم دیبا یماریب نیا یقطع ینابود یبرا ،یدکتر روحان یآقا

قرار نداد. در حال حاضر کارگران  ارشانیرا در اخت یفرستاد اما دستکش و لوازم ضدعفون کارگر ذوب آهن را به سرکار

 یدگیامور رس نیبه ا دیبا یاند. چه کس نکرده افتیرا در شانیایمزا گریو د یدیافتاده چند ماهه و ع حقوق عقب یحت یا پروژه

 کند؟

 

هزار تومان  1۰۰شداکنون  یم عیها توز ر تومان در داروخانههزا 3۵ یا کرونا، دستکش التکس بسته یماریب  وعیقبل از ش  

تومان )ماسک  ۴۵۰۰ متیها با ق امروز در داروخانه یتومان ۵۰۰ماسک  نیارزانتر افته،ی یبرابر 3 شیافزا یعنیشده است، 



ار تومان به هز 1۰۰اکنون  یهزار تومان ۶۰ یتریبرابر، الکل ل 9 یعنی شود یتومان( عرضه م 3۵۰۰۰حداقل  لترداریف

  .مییگو ینم چیه گریکه د  اهی. از بازار سرسد یفروش م

 

خود قرار بدهند، چراکه به همت شما  دیاقالم را در سبد خر نیا توانند یو کم درآمد، نم ریپذ بیکارگر و فقرا و اقشار آس طبقه

وزارت  ی طبق مصوبه 97سال  یدر ابتدااست. اگر  افتهیکاهش  دمانیو قدرت خر میا شده رتریهر روز فق نیشیپ یها و دولت

 ندیرا بشو شانیها مردم مرتب دست دیبعد شما انتظار دار د؛یدالر رس 13۰دالر بود در سال گذشته به 232انهیکار دستمزد ماه

  مهار شود؟ یماریو در خانه مانده تا ب

 

 :میخواه یاز شما م لهینوسیلذا بد 

 

 .رندیقرار گ یکاریب مهیپوشش ب ریز ندهیماه آ 3تا  یشرط چیندارند بدون ه یکه منبع درآمد یهمه فقرا و زحمتکشان-1

 

 .روز گردد افتاده در سراسر کشور پرداخت شده و به عقب یها حقوق یتمام -2

 

ا کرون انیتا پا زیآنها ن یاعالم گردد و پرداخت اقساط بانک یبحران کرونا مجان یاقشار آب، برق، گاز تا انتها نیا یبرا - 3

 .فتدیبه عقب ب مهیبدون جر

 

 .ردیهمگان قرار گ اریدر اخت گانیبطور را کننده، یازجمله ماسک، دستکش، الکل و مواد ضدعفون یلوازم بهداشت - ۴

 

 .ردیانجام پذ ده،یو بدون وقفه، توسط افراد آموزش د یها بطور جد معابر و محالت تا در خانه یضدعفون - ۵

 

 .شود یریجلوگ یماریها و مساجد متمرکز شده تا از اشاعه ب انهدر گرمخ ها خانمان یب - ۶

 

صورت  یو جامع بشوند تا کم کار قیدق یبهداشت یها یو ادارات توسط اداره بهداشت بازرس یصنف ،یدیمراکز تول  - 7

 .ردینگ

 

 دیداشت. از هم اکنون بادر برخواهند  ندهیدر آ یطیمح ستیخطرات ز لکسیو نا یکیپالست یها زباله سابقه یب شیافزا -8

 .میموجب خسران نشو ندهیاتخاذ گردد تا در آ یشهر رانیمد یاز سو یطیمح ستیز یجد ریتداب

۱۳۹۹/۰۱/۲۴ 

 

 

 

 

   کار سلب شد؟ یعال یشورا یکارگر ندگانیچگونه حق امضا از نما

۱۳۹۹/۰۱/۲۴  

 



 
 

 یعال یشورا یها نامه نییدر آ یکارگر ندگانیاز نما نژاد اعمال شد حق امضا یکه در قانون کار در زمان احمد یرییتغ با

  .رسانند یم بیبه تصو یریگ یرا با را ها نامه نیآئ انیکارفرما ندگانیدولت و نما ندگانیفقط نما گریکار گرفته شد و اکنون د

  

و حداقل دستمزد کارگران  دیرس انیبر سر دستمزد کارگران امسال بدون توافق به پا یزن چانه  جلسه لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 شود یکرده بود. گفته م دییدرصد تورم را تا ۴1 زین یبانک مرکز نکهیبا وجود ا یحت د؛یرس بیبه تصو شیدرصدافزا 21با 

صورتجلسه  یبدون امضا کند، یم نییرا تع یرانیکارگر ا ونیلیم 1۶تا  13 نوشتکه سر یاست که نشست یبار نیاول نیا

کار و برخالف قانون به اتمام  یعال یشورا یکارگر ندگانینما یحداقل دستمزد از سو نییتع یکار برا یعال یمصوبه شورا

دانست اما چالش  دینشست با نیا جهینت نیتر مهم دیرا شا یسال جار یماندن سفره کارگران در روزها ی. حکم به خالرسد یم

که سرنوشت  تیحد از اهم نیبا ا میتصم بید، امکان تصورا روشن کر ها تیاز واقع یگریجلسه بُعد د نیکه در ا یگرید

  .بدون دخالت خود کارگران است کند، یم نییجامعه را تع تیاکثر

 

 کار سلب شد یعالیشورا نامه نییدر آ یکارگر ندگانیدولت قبل حق امضا از نما در

 

در  یکارگر ندگانیحق امضا از نما اعمال شد نژاد یکه در قانون کار در زمان احمد یریی: با تغدیگو یم یاسد تیآ

به  یریگ یرا با را ها نامه نیآئ انیکارفرما ندگانیدولت و نما ندگانیفقط نما گریشورا گرفته شد و اکنون د نیا یها نامه نییآ

 .رسانند یم بیتصو

 

هزار تومان، مبلغ  ۴۰۰: انهیدرصد، بن ماه 21حداقل دستمزد:  شی، شامل افزا99شده حقوق کارگران در سال  بیتصو مزد

 1۵سطوح  ریسا شیهزار تومان، افزا 2۰۰هزار تومان، مسکن ماهانه  17۵سنوات  هیپا ،لایر ۶11/8۰9مزد روزانه 

کارگر مجرد  کی یافتیشده، در بیتصو یها باتوجه به رقم ؛اساس نیاست و بر ا لایر 3۰,338درصد به اضافه روزانه 

 .ار تومان خواهد بودهز ۶۰۵و  ونیلیم 2، حدود 99سال  یبرا

 

حق در قانون به  کیبه عنوان  یآنها دارد، به صورت کل شتیو مع یبر زندگ یادیز تیکه اهم یمیکارگران در تصم دخالت

امر  نی. همشناسد یم تیبه رسم یاجتماع یرا به عنوان شرکا انیشناخته شده است. قانون اصوال  کارگران و کارفرما تیرسم

که دو طرف شرط و شروط  گذارد یم نیاصل را بر ا« دستمزد نییعت»و  «یکار یقراردادها»که در  شود یموجب م

 فیها است با تضع مدت یکار یاصال  صحت ندارد. قراردادها تیامر در واقع نی. اما اکنند یم نییو قول و قرار تع گذارند یم



آنقدر  گرید یبزند. از سو راکار  دیق دیبا ای ردیذپ یکارگر آن را م ایشده که  یبه سند محتوم لیکارگران تبد یشغل تیامن

حذف شده است.  یکار یکارگران برخالف روح قانون کار در قراردادها« اراده»هست که عمال   ادیدر کشور ز یکاریب

 ۵9برخالف ماده  یکار صادق است. اگر کارفرما کارگر را مجبور به اضافه زیکار در کارگاه ن طیامر در مورد شرا نیهم

  .ردیآن را بپذ دیبا یا اراده چگونهیبدون ه رقانون کار  کند، کارگ

 

کارگران در « اراده»نشان از نبود  ندگانینما یکار درباره حداقل دستمزد از سو یعالیصورتجلسه شورا یعدم امضا نیبنابرا

و  تیوده است اما وسعت، شمولب یو سار یدستمزد است. اگرچه عدم اراده کارگران در امور مربوط به خودشان جار نییتع

  .ستین رشیقابل پذ یقانون یب نیکه اول رددا تیمسئله حداقل دستمزد آنقدر اهم تیاهم

 

 ندارند ینقش یکارگر یها در تشکل ندگانشانیکارگران در انتخاب نما 

 

 یصنف یها انجمن یکانون عال یاز سو دیکار با یعالیدر شورا انیکارفرما ندگانیقانون کار، نما 131ماده  3اساس تبصره  بر

و  یکارگر یعال یها که نشانگر نابرابر بودن کارگر و کارفرما در اساسنامه کانون یاز مسائل یکیشوند.  یمعرف انیکارفرما

  .نهفته است ییکارفرما

 

 اراتیدود اختو ح فیکه وظا ییکارفرما یصنف یها اساسنامه انجمن 12ماده  ۶بند  ییکارفرما یمجمع عموم فیاز وظا یکی

آنـان از  تیکه صالح یدر انجمن صنف تیعضو انیمتقاض یدر تقاضا ای بیو تصو یبررس کند، یم حیرا تشر یمجامع عموم

 تیصالح یگذاشته شده است. روشن است که کارگران در بررس ینشده باشد، به عهده مجمع عموم دییتأ رهیمد ئتیه یسـو

 تیعضو یداهایکاند تیصالح صیتشخ اتیکار، ه یاسالم یقانون شوراها ۴ما طبق بند ندارند. ا ینقش انیکارفرما ندگانینما

 لیکار تشک یماسال یدر شورا تیعضو یداهایکاند تیصالح ینفر به منظور بررس 3 بیکار از ترک یاسالم یدر شوراها

  .شود یم

 

 .کنند یتخاب نمبرابر ان تیوضع کیخود را در  ندگانینما انیاست که کارگران و کارفرما مشخص

 

که در قانون  یاصالحات نیتر : مهمکند یم حیکار کشور( تصر یاسالم یکانون شوراها رهیمد ئتی)عضو ه یبیحب نیحس

 تیصالح نییدر بحث تع انیوزارت کار و کارفرما ندگانیحذف نما م،یا کار کشور ما درخواست داشته یاسالم یشوراها

کارفرما نتواند  ندهیکه نما یعوامل جادیا نیکارگران باشد. همچن معبرعهده مج تیصالح نییکه تع میاست و خواستار داهایکاند

 .عضو شورا باشد

 

خود  یواقع ندگانینما نکهیکارگران احتمال ا نیخود ندارند. بنابرا ندگانیدر انتخاب نما یتیمحدود نیچن انیحال کارفرما نیا با

از عدم اعمال اراده کارگران در مسائل مربوط به  یگرینمود د نیاست. ا شتریمطبوع خود نداشته باشند ب یها را در تشکل

حداقل دستمزد  نییکار در برابر تع یعالیدر شورا یکارگر ندگانینما یوقت یحال حت نیاست. با ا شیسرنوشت خو نییتع

  .چرخد یبازهم کفه اِعمال اراده به سمت کارگران نم کنند، یو مقاومت م یپافشار یرواقعیغ

 

مورد بازخواست قرار  یکس آنکه یب شود؛ یپا گذاشته م ریقانون کار ز 1۶7ماده  یالزام شده از سو ییگرا جانبه سه یسادگ به

 فهی. وظشود یم لیکار تشک یعالیبه نام شورا ییشورا یقانون کار؛ در وزارت کار و امور اجتماع 1۶7. بر اساس ماده ردیبگ

کار و  ریمربوطه به عهده آن واگذار شده است. که وز نیقوان ریقانون و سا نیموجب ا هاست که ب یفیتکال هیشورا انجام کل

و  یو مطلع در مسائل اجتماع ریدو نفر از افراد بص نیشورا را به عهده خواهد داشت. همچن استیکه ر یامور اجتماع

 عیصنا یعالیشورا یآنان از اعضا ازنفر  کیکه  رانیوز أتیه بیو تصو یکار و امور اجتماع ریوز شنهادیبه پ یاقتصاد

و  سه نفر از  انی( به انتخاب کارفرماینفر از بخش کشاورز کی) انیکارفرما ندگانیانتخاب خواهد شد؛ سه نفر از نما

را  یعال یشورا یکار اعضا یاسالم یشوراها ی( به انتخاب کانون عالینفر از بخش کشاورز کیکارگران ) ندگانینما

  .کند یم دیتاک ییگرا جانبه صراحتا  بر سه هک دهند یم لیتشک

 

  دستمزد نییجلسه تع یماجرا اتیجرئ

 



کارگران در  ندهی)نما یاسد تیباال گرفت. آ ییو کارفرما یکارگر ندگانینما نیکار چالش ب یعال ینشست آخر شورا در

حقوق کارگران در سال  یدرصد 21 شیکار گفت: افزا یعالیدر نشست آخر شورا یها کار( درباره چالش یعال یشورا

 یبه امسال موکول شد و در جلسه امسال هم نظرات مختلف یمختلف لیکار مطرح شده بود که به دال یعالیگذشته در جلسه شورا

و  ونیلیم 2به مبلغ  یافتیدر ییو مزد نها شتیقانون کار، نرخ تورم، سبد مع ۴1اعمال ماده  یارائه شد و نظر گروه کارگر

شود  میتقس گریحداقل حقوق و موارد د نیمبلغ چگونه ب نیاما ا م،یدیمبلغ رس نیکار به ا ریتومان بود که با وزهزار  8۰۰

 .آمد شینظر پ اختالف

 

نرخ  یعنیقانون کار  ۴1در نظر داشت بر اساس ماده  یکار افزود: گروه کارگر یعالیدر شورا نیکارگران استان قزو ندهینما

بود و ماءالتفاوت آن را با سبد  8/3۴ یبانک مرکز یفه شود که نرخ تورم اعالم شده از سوتورم به حداقل حقوق اضا

 چیبود که  به ه نیا عیاقتصاد و صنا یوزرا ندگانینظر نما گرید ییجبران کرد اما از سو گریبن مسکن و موارد د شت،یمع

 21نظر شدند و  گروه کارفرما و گروه دولت هم تیو در نها کند یرا قبول نم یدرصد 2۰ یحقوق باال شیعنوان دولت  افزا

 یو بدون امضا ردندمصوبه توافق نک نیبا ا یکارگر ندگانیکردند و نما بیحداقل دستمزد را تصو شیدرصد افزا

 .صورتجلسه، جلسه را ترک کردند

 

قشر از  نیداقل کمک به اشده است ح ینامگذار دیانتظار داشت امسال که به عنوان جهش تول یادامه داد: جامعه کارگر یو

در کشور به سطح متوسط برسد،  یکننده کنون دادیب یکارگران نسبت به گران شتیمع تیو وضع ردیدولت صورت بگ یسو

 نیا یها نامه نییدر آ یکارگر ندگانینژاد اعمال شد حق امضا از نما یکه در قانون کار در زمان احمد یرییمتاسفانه با تغ

 .رسانند یم بیبه تصو یریگ یرا با را ها نامه نیآئ انیکارفرما ندگانیدولت و نما ندگانیفقط نما گرین دشورا گرفته شد و اکنو

 

 یو کشور یبا بازنشستگان لشکر یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام یساز کار بر همسان ریجلسه وز نیکرد: در ا انیب یاسد

 .نشوداجحاف  یاجتماع نیکرد تا در حق بازنشستگان تام دیتاک

 

 نداشته است یاز کشور همخوان یمیاز ن شیب یدولت برا یشعارها

 

دستمزد امسال با روح قانون، عدالت  نییخانه کارگر استان مازندران( معتقد است که تع ییاجرا ری)دب یگیابیدر نصرهللا

،کارگر، بازنشستگان، دولتمردان در خصوص کار یکارگران و بازنشستگان کشور و شعارها یو فداکار ثاریا ،یاجتماع

 سینداشته است و بر رئ یاند همخوان کشور داده تیاز جمع یمیاز ن شیب دیقدرت خر شیاقتصاد و افزا ییو شکوفا دیتول

 .شده است لیتحم یکارگر ندگانیکار و نما یعالیشورا

 

سازمان برنامه و بوجه کشور و  جمهور سیالخطاب است، گفت: به نظرم شخص رئ و فصل یمل ثاقیقانون م نکهیا انیبا ب یو

 رانیدرصد کارگران ا 9۰و  یاجتماع نیدرصد بازنشستگان تام 7۰سخت که  طیشرا نیاند و در ا به قانون نداشته تیعنا

و محاسبه  نییخانوار تع یسبد کاال یها نهیهز ،یآمار تورم بانک مرکز یبر مبنا دیبا دیمزد سال جد نییهستند، تع ریبگ حداقل

 .شد یم

 

در خصوص  شانیو دغدغه ا یمقام معظم رهبر شیکشور با اشاره به فرما یاجتماع نیبازنشستگان تام یکانون عال وعض

قشر جامعه هستند و متاسفانه دولت در  نیتر از قشر محروم و مستضعف، اظهار کرد: کارگران و بازنشستگان مظلوم تیحما

 .عمل نکرد دخو یها به شعارها و وعده فیقشر شر نیاز ا تیبحث حما

 

 ندارد یدولت تازگ یها تحقق وعده عدم

 

حقوق  شیمزد و افزا نییو تع بیدر خصوص تصو زیمازندران( ن یکارگران ساختمان یانجمن صنف سی)رئ یسادات یدهادیس

به  بایرگذشته هم تق یها ندارد و در سال یموضوع تازگ نیکار گفت: ا یعالیکارگران در شورا ندگانینما دیبدون تائ 99سال

 .دیرس یم انیمزد به پا نییشکل جلسات تع نیهم

 



مزد کارگران  نییتع بیدر روند تصو یریکارگران تاث ندگانیمزد توسط نما نییامضا نکردن صورتجلسه تع ایافزود: گو یو

و دولت که  ییفرماکار ندگانیشد و نما یریگ یمنجر به را تاینها یکارگر ندگانیگذشته هم با مخالفت نما یها ندارد و در سال

 .با تورم در کشور داشت یادیکردند که فاصله ز بیو تصو دیرا تائ یدکارفرما در کشور است مز نیخود بزرگتر

 

 یکیو روزمزد گفت:  یفصل ،یکرونا به کارگران ساختمان امیا یبانک التیبا اشاره به عدم تحقق قول دولت در بحث تسه یو

 .سال گذشته پرداخت شود انیبه کارگران بود که قرار بود پا التیعدم پرداخت تسه دیجددولت در سال  یها یاز بدعهد گرید

 

 به موضوع دستمزد کارگران ورود کند؟ هیقوه قضان سییر

 

 1399حداقل دستمزد سال بی( در واکنش به نحوه تصویغرب جانیخانه کارگر آذربا ییاجرا ری)دب یزیصادق زاده تبر میکر

 بیسال از تصو 3۰صاحبان ثروت و قدرت اشاره کرده و اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت  یرقانونیغکارگران به اقدامات 

 حیصر یزر و قدرت از اجرا انیمتول میمتاسفانه هنوز شاهد هست د،دستمز نییتع یچگونگ یقانون کار و صراحت آن برا

 .زنند یقانون سرباز م

 

شده  نییاز مساله مهم نرخ حداقل تع یخصوص اظهار داشت: جدا نیدر ا جمهور سییزاده با ابراز تأسف از سکوت ر صادق

که در مقابل چشم همگان با وجود  یاست وقت یقانون یرواج ب یبحث اساس دهد یموجود کارگران را نم یها نهیهز یکه تکافو

 دیشمان خود را بسته است باچ جمهور سییکه ر یطیو در شرا شود یاعمال م  یقانون یب نیچن نیکارگران ا ندگانیاعتراض نما

شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار  دانیوارد م فهیدر مقام انجام وظ هیمحترم قوه قضائ استیکه ر دهیزمان آن نرس ایآ دیپرس

 .دستمزد کارگران شود نییقانون در قبال تع یاجرا

 

 دستمزد

 

ندارد، اظهار  یثمر زیدستمزدها ن یدرصد شیافزا گریاکنون د نکهیا انیبا ب یشرق جانیخانه کارگر آذربا ییاجرا ریدب

 یادیفاصله ز ینرخ با دستمزد واقع نیشده و ا نییتع یداشت: سالهاست که حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقع

 ینرخ فعل دیابلکه ب کند یرا رفع نم یشود اساسا مشکل نییساالنه هم تع یتورم فعل ینرخ دستمزد هم بر مبنا یحت نکهیدارد، ا

  .قبل جبران شود یسالها یها یشده تا کاست نییکارگران تع نهیحداقل  سبد هز نیتام یبرا

 

 9۰۰و  ونیلیم ۴خانوار معادل کی یسبد کاال نیانگیمطابق اعالم کارشناسان خود دولت م میافزود: همچنانکه شاهد یو

و  یشتیسبد مع انیم دیاست بر اساس قانون نبا یدرحال نیارد اد یبا نرخ دستمزد فعل یادیشده و فاصله ز نییهزار تومان تع

نه تنها به دور از خواسته  یگرفته شد حت شیدستمزد امسال هم در پ نییکه در تع هم یباشد. متاسفانه روند یا دستمزدها فاصله

 یکه برا یا نهیسبد هزاز تحقق  یمدنظر قرار گرفته است حت یدرصد 21 شیکارگران بود و در آن تنها افزا ندگانینما

 .خارج است زیشده بود ن ینیب شیپ 1398دستمزد سال 

 

دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل، همان سبد  نییتع یشده برا ینیب شیپ نهیزاده افزود: اگر سبد هز صادق

 .رندیهزار تومان بود را بپذ 8۵۰و  ونیلیم 2که  97سال 

 

حقوق کارگران بازنشسته و  یاجتماع نیتأم 111بر اساس ماده  نکهیبا اشاره به ا زیازنشسته تبرکانون کارگران ب سییر

اقدام  نیاظهار داشت: ا شود، یم نییکار تع یعالیشده حداقل دستمزد کارگران در شورا نییتع زانیبر اساس م رانیبگ یمستمر

درصد  ۶۰از شیچراکه ب دهد یقرار م ریته را تحت تاثاز کارگران بازنشس یمبخش مه میرمستقیکار به طور غ یعالیشورا

از جامعه با مشکل روبرو  یگریبخش مهم د یرقانونیدستمزد غ نیو با اعمال ا رندیگ یکارگران بازنشسته حداقل دستمزد را م

 .خواهند شد

 

داشته باشند،  توانند یم یقدامچه ا نهیزم نیدر ا یاسالم یمجلس شورا ندگانیسوال که نما نیدر پاسخ به ا یزیتبر زاده صادق

 یواقع ندهیدو نما یکیاز وجود  یکارگران و کارگران بازنشسته حت یاسالم یمجلس شورا ازدهمیگفت: متاسفانه در دوره 

در مجلس  یاز قدرت چندان یچون جامعه کارگر رود یبه قوه مقننه نم یچندان دیامقشر محرومند و در واقع  نیمتعلق به ا



کنند تا در  تیقشر در مجلس حما نیبه ا ندگانیاز حضور نما میکه از کارگران و بازنشستگان خواست یوقت تسیبرخوردار ن

 .بود یمواقع نیچن یقشر باشند برا نیا اوریو  اری  ازیمواقع موردن

 

ه در همچنانک جمهور سییمانده و ر یدرست دستمزد کارگران باق نییتع یکرد هنوز زمان برا دیحال تأک نیدر ع یو

داشته فرصت دارد تا حداقل در دو سال  دیحقوق کارگران تأک یواقع نییخود همواره بر اعمال قانون و تع یانتخابات یها وعده

 هیمحترم قوه قضائ استیاز آنکه همچنانکه اشاره شد ر یجدا ردیگ شیخصوص در پ نیرا در ا یحیصح هیدولت رو یانیپا

 .وارد شود نهیزم نیدر ا دیداشته و با یقانون یاز رواج ب یریجلوگ یبرا یمهم فهیوظ

 

از  تیکارگران و با حما یعال ونیخواست همراه با کنفدراس زیو بازنشستگان ن یکارگر یها از تشکل یفعال کارگر نیا

 یفضا کیها در  کِف حقوق یواقع نییدرست دستمزدها و تع رییتغ یرا برا طیکار شرا یعالیکارگران در شورا ندگانینما

 .آرام اقدام کنند

 

 آور بود کارگران شوک یقانون کار برا ۴1ماده  یاجرا عدم

 

کار بدون  یعالیحداقل دستمزد در شورا یرقانونیغ بی( با اشاره به تصونیخانه کارگر قزو ییاجرا ری)دب یمیکر یدعلیع

 نییجانبه دستمزد کارگران را تع کارگران به صورت سه یدلخوش یبرا انیاظهار داشت: دولت و کارفرما انیکارفرما یامضا

 شیافزا یاعالم کرده که بر اساس تورم واقع ینکردند. بارها جامعه کارگر اظتوافق را لح بار نیاما متاسفانه ا کردند یم

 زیدرصد اعالم شد اما متاسفانه بدون توجه به رقم تورم همان را ن ۴1 یبانک مرکز ی. تورم از سوردیدستمزد صورت بگ

  .دندلحاظ نکر

 

بازنشستگان  یساز در خصوص بحث دستمزد کارگران و همسان یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریادامه داد: دولت و وز او

و دولت با هم هستند و بدون نظر مثبت کارگران دستمزد را  انیبه کارگران داده بودند اما در زمان عمل کارفرما ییها وعده

و در سال گذشته  میانتقاد دار یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریاز وز ستگانص بازنشو به خصو یکردند. جامعه کارگر نییتع

 ندهیدر طول سال و به خصوص تورم دو ماه گذشته که بخش حبوبات و شو یها و تورم نیبنز متیبرابر شدن ق 3بعد از 

گفت که  دیبا یبا چه زبان میدان ینمته شد. گرف دهیناد یقانون کار به کل ۴1اما متاسفانه ماده  میداشت یدرصد 1۰۰تا  ۵۰ شیافزا

  .اما گرسنه هستند کنند یکارگران کار م

 

کارگران  ندگانیاست. از نما دهیاست و درد به استخوان رس یخاطرنشان کرد: دو سوم سفره کارگران و بازنشستگان ته یو

 میخواه یبازنشستگان سراسر کشور م یعال یها کار کشور، کانون یاسالم یشوراها یعال یها کار و کانون یعالیدر شورا

 ،یعدالت ادار وانیازجمله د ییبه مراجع قضا ییگرا جانبه قانون کار و لحاظ نکردن سه ۴1خود را نسبت به ماده  تیکه شکا

  .کنند تیشکا

 

 زیکار ن ریکشور خواهد بود. از وز یکارگر یها تشکل بانیپشت یگفت: جامعه کارگر نیخانه کارگر قزو ییاجرا ریدب

که  یا کنند. چرا صورتجلسه یحقوق کارگران بازنشستگان هستند، اقامه دعو یکار و متول یعالیشورا سیکه رئ میخواه یم

  .اند اعالم نموده ها تیدر سا انینشده توسط کارفرما اعالم یهنوز رسما  از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 

اند.  کار را امضا کرده یعالیصورتجلسه شورا انیکارفرما ینفر از اعضا ۵و  دولت یادامه داد: دو نفر از اعضا یمیکر

 نیکرد. ا دایانعکاس پ ها تیافراد در سا نیاند و توسط هم نبودند به عنوان مشاوران آن را امضا کرده نفعیکه ذ یافراد

  .کرده است دایدرصد کاهش پ 3۰گذشته  سالکارگران نسبت به  دیکه قدرت خر ست یدرحال

 

 نیبپردازد، گفت: دولت طلب سازمان تام یاجتماع نیخود را به سازمان تام یخوب است دولت بده نکهیبا اشاره به ا یو

  .شود فیتکل نییتع عتریحقوق بازنشستگان هرچه سر یساز . بحث همسانردیبگ انیرا از کارفرما یاجتماع

 

 صورت گرفته است یتخلف بزرگ بار نیاول یبرا

 



 یدر خصوص دستمزد کارگران در سال جار دیخانه کارگر اصفهان( با اشاره به مصوبه جد ییاجرا ری)دببرشان  اصغر

 کهیشود درحال نییتورم تع زانیهر سال حداقل دستمزد با توجه به م یستیقانون کار با ۴1اظهار داشت: بر اساس ماده 

 .ندارد یبانک مرکز یرخ تورم اعالم شده از سوبا ن یمخوانه چگونهیه 99کارگران در سال  یشده برا نییدستمزد تع

 

شود و  نییتع یزندگ نهیو سبد هز یبانک مرکز یتورم اعالم شده از سو زانیبر اساس م دیادامه داد: دستمزد کارگران با یو

وجه نشده نکته مهم ت نیوجه به ا چیبه ه دیموضوع اشاره کرده است. اما در مصوبه جد نیقانون کار صراحتا  به ا ۴1ماده 

 .است

 

 ندهینفر نما 3دستمزد کارگران الزم است  نییدر زمان تع گرید یخانه کارگر اصفهان اضافه کرد: از سو ییاجرا ریدب

 بار نیاول یسال و برا ۴۰بعد از  99دولت حضور داشته باشند. در سال  ندهیکارفرما و سه نفر نما ندهیکارگر، سه نفر نما

حداقل دستمزد کارگران در جلسه حضور  بیکارگر در زمان تصو ندهیت، چراکه سه نفر نماصورت گرفته  اس یتخلف بزرگ

 .نداشتند

 

در جلسه  کهیباشد. درحال یبه صورت مساو دیبا ها یریگ میتعداد اعضا در تصم بیکرد: بر اساس مصوبات ترک دیتاک یو

مخالفت با نرخ  لیکارکرد به دل ندگانیبوده است. نما شتریکارگر ب ندگانیدولت و کارفرما نسبت به نما ندگانیگذشته تعداد نما

 رایز برد، یم نیجلسه را عمال  از ب یحالت رسم نیجلسه حضور نداشتند و ا در دینرخ جد بیدستمزد در زمان تصو دیجد

 .اعضا برقرار نبوده است یتساو

 

خود به کرات  تیاز ده سال فعال شیدر طول ب زین جمهور سیشد و ادامه داد: رئ یقانون یب نیدر ادامه خواستار رفع ا برشان

شده به عنوان حداقل  نییتع زانیم نی. متاسفانه امیا کرده نییتورم هر سال تع یاند ما مزدها را بر مبنا در سخنانش اعالم کرده

 .کمتر است اریاعالم شده بس یبانک مرکز یکه از سو یتورم فعل زانیماز  99دستمزد هر فرد در سال

 

آن کمتر است، ادامه داد:  ینسبت به رقم واقع یبانک مرکز یمعموال نرخ تورم اعالم شده از سو نکهیبا اشاره به ا یو

با  نیهزار تومان در ماه نباشد؟ ا 8۰۰و  ونیلیم 2حقوقشان کمتر از  یو کشور یچگونه است که مصوب شده کارمندان دولت

و  یحقوق کارگران و کارمندان کشور نیب یادیز یفاصله دستمزد بیرتن تیتفاوت دارد. به ا اریحداقل مزد کارگران بس

 یحقوق ست،یخانه و اقساط و معذالک ن اجاره ریکه زن و بچه ندارد، درگ یکارمند دی. حال تصور کنشود یبرقرار م یلشکر

 خواهد بود؟ تیلقادر به انجام فعا طیشرا نیکارگر در ا یروی. نکند یم افتیکارگر در کیاز  شتریبه مراتب ب

 

است که باتوجه به قانون  رانیبگ یمشمول کل بازنشستگان و مستمر دیخانه کارگر اصفهان گفت: مصوبه جد ییاجرا ریدب

 .کمتر خواهد شد اریبس شان یافتیحقوق در دیجد

 

ه کرد: به خاطر است، اضاف  کار حضور داشته یعالیدر شورا یکارگر ندهیسال است به عنوان نما 19 نکهیبا اشاره به ا یو

شده و جامعه کارگر به عنوان جامعه مولد مورد ظلم واقع شده  یحرمت یشورا ب نیکارگر در ا ندگانیشورا به نما بیترک رییتغ

 .ضربه خورده است اریبس یمورد جامعه کارگر نیاست. در ا

 

 کیاصل چهل و  نیمصوبه بر اساس موازمشکل و اصالح  نیخواستار رفع ا هیکرد: ما از قوه مقننه و قوه قضائ دیتاک برشان

 .میقانون کار هست

 

. شود یاتفاق بد و بدعت انجام م نیبار است که ا نیاول یگفت: برا م،یا ها اعالم کرده مان را به رسانه اعتراض نکهیا انیبا ب یو

 .شده است اثر یشان ب نداشته و نقش ینقش چیکارگران در آن ه ندهیکه نما یمیتصم

 

 یدر خراسان رضو یکارگر یها کلتش اعتراض

 

اعتراض خود را نسبت به مصوبه انجام  یخراسان رضو یکارگر یها ازجمله تشکل یکارگر یها تشکل یبرخ انیم نیا در

کارگران  ندگانیعدم توافق نما نیقانون کار و همچن ۴1ماده  تیبه جهت عدم رعا 99به کارگران در سال  یلیشده و مزد تحم

  .کار اعالم کردند یالعیدر جلسه شورا



 

کشور  یو اقتصاد یاجتماع ،یقانون برنامه توسعه ششم اقتصاد 12ها آمده است: در بند ب ماده  تشکل نیا هیانیاز ب یبخش در

 ایو  یساز همسان یاجتماع نیتام یو بازنشستگان کارگر یو لشگر یاست حقوق بازنشستگان کشور دهیمقرر گرد

 یها تشکل ؛یاسالم یقانون در مجلس شورا نیا بیزمان تصو زا یعنی 9۶از سال  نکهیا رغم یگردد. عل یساز متناسب

 .اعتبارات الزم اعالم نمودند نیآن را منوط به تام یدولتمردان اجرا باشند؛ یقانون م نیشدن ا ییاجرا ریگیمربوطه پ

 

با  یدرصد 1۵ شیمندان عالوه بر افزاسازمان برنامه و بودجه اعالم نمودند حقوق کار سیرئ 98آخر سال  یدر روزها 

 اردیلیهزار م 1۰اعالم کردند  شانیا نکهیکشور مواجه شده و جالب ا یاز محل فصل دهم قانون استخدام یدرصد ۵۰ شیافزا

داده شده  صیتخص یو لشگر یحقوق بازنشستگان کشور یساز سبکشور جهت متنا یتومان بودجه از محل منابع عموم

 یو لشکر یبازنشستگان کشور ایندارند؟ آ یسهم چگونهیکشور ه یاز بودجه عموم یزنشستگان کارگرواقعا با ایاست. آ

 گردند؟ یمحسوب م یفرزندان ناتن یو بازنشستگان کارگر یجزو فرزندان اصل

 

ن حقوق کارگران و بازنشستگا شینمودند جناب نوبخت فرمودند افزا یریگیکارگران بازنشسته پ یها که کانون یهنگام 

 نیدر ا یمیقبول است چون دولت نقش مستق رقابلیکه البته کامال"غ ستیدولت ن طهیسازوکارخود را داشته و در ح یکارگر

 .ندینما یم فاءیرا ا یندگان دولت نقش اصلینما ییگرا جانبه در اصل سه شهیموارد دارد و هم

 

 نیتومان طلب سازمان تام اردیلیهزار م 2۵۰از  میفرمودند حاضر یساز سازمان برنامه و بودجه در خصوص متناسب سیرئ

نمک بر زخم  شاتیفرما نیبا ا شانیمورد انجام شود؛ ا نیتا ا میامالک و سهام بپرداز یرا در قالب واگذار یقسمت یاجتماع

ار گذاشتند، را به تمسخر گرفتند و آنها را سر ک زانیعز نیا یو به نوع دندیاشپ یکهنه سربازان نه چندان دور جبهه اقتصاد

شده  نیسهام تام یحقوق از محل فروش امالک و واگذار یساز جهت متناسب یو لشگر یمگر بودجه بازنشستگان کشور

مسکن؛ پوشاک،  متیقجامعه  نیقرمزتر است؟ و مگر در ا یاجتماع نیتام یاست؟ مگر خون آنها از بازنشستگان کارگر

 متفاوت است؟ گرانیا با دآنه یبرا رهیدرمان و بهداشت و غ ،یارزاق عموم

 

 ریشده به گفته وز نیی. حداقل دستمزد تعختیکارگران را برانگ رتیکار ح یعالیشورا یمزد از سو نییتع وهیهست ش هرچه

 یکه موج تورم و گران ندهیصورت سال آ نی. در ادهد یرا پوشش م یخانوار کارگر کی یزندگ یها نهیاز هز یمیکار حدودا  ن

 !ند؟یایبرب یزندگ یها نهیپس هز از دیخ دهد، کارگران چطور باکارگران ر یبرا

 

 شود یبر اساس تورم سال گذشته محاسبه م یسال جار دستمزد

 

نرخ دستمزدها، دولتمردان و  نییهر ساله در زمان تع نکهیخانه کارگر فارس( با اشاره به ا ییاجرا ریراستگو )دب یعل

حقوق  شود یمهم باعث م نیگفت : ا کنند، یلحاظ م ندهیحقوق سال آ زانیرا در مکار ، تورم سال قبل  یعال یشورا یاعضا

 .کرده است جادیجامعه کارگران ا یرا برا یکه مشکالت شنددستمزد عقب با یکارگران هر سال از نرخ واقع

 

 یا ا به اندازهکارگران هر ساله حقوق ر یها حقوق یجبران عقب ماندگ یکرد: اگرچه مقرر شده بود که برا حیتصر یو

 .اتفاق در عمل رخ نداد نیدهند اما متاسفانه ا شیافزا

 

کند،  یزندگ دیهزار تومان چگونه با 83۰و  ونیلیم کیکارگر با حقوق  کی نکهیا انیخانه کارگر استان فارس با ب ریدب

 کیتنها  نکهیا ایندارند  ین فرزنداز کارگرا یاریگفت بس دیباره با نیکه در ا شود یدرباره حق اوالد مطرح م یافزود: مباحث

موضوع به بازنشستگان که  نیاست که ا یدر حال نیتواند مورد قبول واقع شود ا یموضوع نم نیا نیفرزند دارند بنابرا

 .ابدی یندارند اختصاص نم یفرزند

 

است  یعیادامه داد: طب ردازند،پ یحداقل حقوق هم به کارگران نم انیاز کارفرما یاریبس نکهیبا اشاره به ا یفعال کارگر نیا

 .مانند حق اوالد، حق مسکن، بن سنوات و ... را به کارگران نپردازند ییها نهیهز ییکارفرماها نیکه چن

 



ها به صورت جد ورود  حقوق شیو افزا زانیبه موضوع م یکارگر یها است تا تشکل ازین نکهیا انیدر ادامه با ب راستگو

 المال تیب بیدرصد از ج 77تا  15را از  یو لشکر یو بازنشستگا کشور نیحقوق شاغل زانیت مکرد: اگرچه دول انیکنند، ب

 .کنند ینمبه قشر کارگر  یتوجه چیاما ه دهند یم شیافزا

 

مشخص  98سال  یها بر اساس تورم و شاخص 99نرخ دستمزد سال  نییدر جهت تع ماتیمتاسفانه تصم نکهیا انیبا ب یو

 یدستمزدها نییچراکه اگر تع فتدیسال عقب ب کیکارگران  یدستمزدها زانیکه م شود یمهم سبب م نیاادامه داد:  شود، یم

کارگران  یرا در زندگ ییبسزا راتیتاث توانست یبه مراتب م شد یممشخص  ندهیتورم در سال آ نیانگیکارگران بر اساس م

 .داشته باشد

 

 جادیقشر ا نیا یرا برا یو حق اوالد در حقوق بازنشستگان مشکالتاعتقاد دارد که لحاظ نشدن حق مسکن  یرو و نیهم از

 .برخوردار شوند یرفاه ،یگردشگر ،یاز امکانات درمان گریهمانند اقشار د دیقشر هم با نیکرده است چراکه ا

 

کرده است،  جادیقشر ا نیا یرا برا یخط فقر مشکالت زانیدستمزد کارگران با م ادیفاصله ز نکهیا انیدر ادامه با ب راستگو

 .خط فقر است زانیدرصد کمتر از م 4۰حقوق و دستمزد کارگران  زانیم یفعل طیافزود: در شرا

 

نرخ  نیینفر بازنشسته همواره چشم انتظار تع ونیلیم 4نفر کارگر شاغل و  ونیلیم 12از  شیب نکهیا انیبا ب یفعال کارگر نیا

 عتریمحترم کار انتظار دارد که هرچه سر ریکار و وز یعال یاره از شوراهمو یدستمزدها هستند، ادامه داد: جامعه کارگر

 .باره اتخاذ کند نیدر ا یو واقع یینها میدستمزدها اقدام کند و تصم زانیم نییجلسه تع یاقدام به برگزار

 

 یساز که همسان برنامه ششم توسعه مقرر شده ق،یتلف ونیسیخانه کارگر فارس خاطرنشان کرد: اگرچه در کم یاجرائ ریدب

 .اتفاق رخ دهد نیکه هرچه زودتر ا میسازمان برنامه و بودجه انتظار دار سیاز رئ ردیحقوق بازنشستگان انجام بگ

۱۳۹۹/۰۱/۲۴  

 

 

 

  ماه نخست سال گذشته رخ داد؛ ازدهیدر 

   یبر اثر حوادث کار یشرق جانیکارگر در استان آذربا ۹۴ مرگ

۱۳۹۹/۰۱/۲۴  



 
 

  یبر اثر حوادث کار یشرق جانیر استان آذرباکارگر د 9۴ مرگ

  .اند جان خود را از دست داده یشرق جانیدر استان آذربا ینفر بر اثر حوادث کار 9۴( 98ماه نخست سال گذشته ) ازدهی در

  

را از  جان خود یشرق جانیدر استان آذربا ینفر بر اثر حوادث کار 9۴ماه نخست سال گذشته؛  ازدهیدر  لنا،یگزارش ا به

 .دارد شیدرصد افزا ۴7ماه مشابه سال گذشته  ازدهیتعداد نسبت به  نیاند که ا دست داده

 

 9۴در مدت زمان مشابه سال گذشته  ،یشرق جانیآذربا یقانون یپزشک یروابط عموم 99ماه سال  نیفرورد 23گزارش  به

 .نفر بر اثر حوادث کار جانشان را از دست داده بودند

 

استان مصدوم شدند که از  نیبر اثر حوادث کار در ا زینفر ن 2۵1و  کهزاریمدت تعداد  نیا یگزارش، در ط نیاساس هم بر

 .مرد بودند هینفر زن و بق 32تعداد  نیا

 

با مدت  سهیآمار در مقا نیفوت کرده که ا ینفر به علت حادثه کار 1۰ زیگزارش، در بهمن ماه سال گذشته ن نیاساس ا بر

 یبه ادارات پزشک یحوادث کار تیبه علت مصدوم زینفر ن 9۵مدت  نیا یدر ط نینداشته است. همچن یتفاوتمشابه سال قبل 

را نشان  یده درصد شیآمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزا نیزن بودند. ا انفر از آنه ۴استان مراجعه کردند که  یقانون

 .دهد یم

۱۳۹۹/۰۱/۲۴  

 

 

 

حوزه درمان به دنبال  استگذارانی/ سکنند یاخراج م یا ان تمام نشده که فلهاز پرستار ییسرا حهیمد هنوز

 کار هستند یروین یساز ارزان

۱۳۹۹/۰۱/۲۵  

   



 
 

 

 یروین یساز حوزه درمان به دنبال ارزان استگذارانی/ سکنند یاخراج م یا از پرستاران تمام نشده که فله ییسرا حهیمد هنوز

  کار هستند

  .اند اخراج شده یخصوص یها مارستانیاز ب یادیکرونا نگذشته است که پرستاران ز وعیدو ماه از ش هنوز

  

و اخراج پرستاران از  لینگذشته است که خبر از تعد رانیکرونا در ا وعیهنوز دو ماه از آغاز ش لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 رسد؛ یهزار نفر م 8تا  7ه حدود ب یپرستاران بخش خصوص تی. جمعرسد یبه گوش م یبخش خصوص یها مارستانیب

  .شوند یکه طبق قانون کار استخدام م یپرستاران

 

مسئوالن و وزارت بهداشت و درمان خاموش  یها یها و سخنران کرونا در مصاحبه وعیش امیپرستاران در ا یمدح و ثنا هنوز

کنند و  دایپ یشتریب یشغل تیتظار داشتند امنکه پرستاران ان یاز اخراج به راه افتاده است. درست در دوران ینشده، که موج

بزند و اوضاع و احوال پرستاران بخش  دیرا کل یو طرح یپرستاران شرکت یکارقرارداد  لیوزارت بهداشت و درمان تبد

  .و اخراج آغاز شد لیآور بهبود ببخشد، تعد موارد الزام قیرا از طر یخصوص

 

بدون  یهزار نفره پرستاران شرکت 3۰ تیو جمع یار پرستار بخش خصوصهز 8تا  7از  شیب تیکه وضع ست یدرحال نیا

کارگران و پرستاران  یبرا یزینظارت و دستاو چگونهی. اخراج در اوج بحران بدون هستیاصال  خوب ن یشغل تیامن

کرونا  عویکه تا قبل از ش ییها مارستانیبحران ب عدر اوج اوضا نکهیاما ا ستین یا امر تازه یو بخش خصوص یشرکت

  .دارد رادیکار ا یجا کی دهد یداشتند، نشان م ادیهنگفت و ز یدرآمدها

 

 اخراج قرار گرفتند ستیماه از کرونا نگذشته، پرستاران در ل دو

 

آن هم در  یاتفاق نیبهداشت و درمان نوشت: چن ریبه وز یا ( در نامهیکل سازمان نظام پرستار سی)رئ یگیرزابیم محمد

خدمات و  یو چندبرابر نیسنگ یها و به مدد تعرفه زیهاست از محل تالش و کوشش پرستاران عز که سال ییها مارستانیب

کرده است،  ها مارستانیگونه ب نیا نیسهامداران محترم و مسئول دیعا ،تومان سود و درآمد اردهایلیسالمت؛ م یها مراقبت

 ژهیجانبه و بو همه تیها، پرسنل خود را حما ماه بلکه سالباشد نه چند  ازیاگر ن یحت مارستانهایب نیاست. ا یشگفت یجا

هنوز دو ماه از موضوع کرونا  یاباوربلکه در کمال تعجب و ن کنند، یاقدام را نم نیاما اکنون نه تنها ا ند،ینما یحفاظت مال



عمر خود را در  یها  سال نیتراند که به کرده یکردن پرستاران نینش و خانه لیشروع به اخراج، تعد یا طور گسترده نگذشته؛ به

 .اند بوده ها مارستانیب نیخدمت ا

 

 رجیاست. ا یو خنث طرفانهیکامال  ب یموضع یاز پرستاران بخش خصوص تیحما یجا استدالل دولت به یطیشرا نیدر چن 

ع مالحظات تاب ایدر تمام دن یبخش خصوص»گفت:  یخصوص یها مارستانیپرستاران در ب لیدرباره اخراج و تعد یرچیحر

آن  یکردند که متول لیخود تعد یروهاین یادیز یصوصخ یها  بخش ا،یدر کل دن نیخاص خودش است. همچن یاقتصاد

 یها مارستانیبه ب میتوان ی. تنها ممیندار یا ژهیرابطه کارو نیرابطه حاکم است. ما در ا نیوزارت رفاه است و قانون کار در ا

 «.دیمدارا کن گریبا همد در دوره مشکالت میکن هیتوص یخصوص

 

همه به  یو امکانات کار برا طیشرا نیبر تأم یمبن یقانون اساس ۴3خود در اصل  فهیوظ یدولت به کل رسد ینظر م به

در حق کارگران بوده  یموقت چنان ظلم بزرگ یقراردادها طیشرا نیبرده است. در ا ادیاشتغال کامل را از   به دنیمنظور رس

  .حد باشد نیوزارت بهداشت به اخراج گسترده پرستاران در هم رواکنش مقام مسئول د رفتیپذ توان یاست که نم

 

 شتریو اخراج به نفع کسب سود ب لیتعد

 

اما اکنون  کردند یم نیعمده سود خود را تأم ها  یجراح قیکرونا از طر وعیاز ش شیپ یبخش خصوص یها مارستانیاغلب ب 

است اما چنان تفکر  افتهیکاهش  زیاست، درآمدها ن افتهیکاهش  ها مارستانیاجعات به بکرونا تعداد مر وعیکه به علت ش

و  لیاز آن را با تعد یبخش کنند یم یکاهش سود را تحمل کنند و سع ستندین رحاض ها مارستانیب نیحاکم است که ا یسودمحور

در  ها مارستانیب نی( معتقد است که اکثر ایتارپرس یمقدم )فعال صنف یفیاست که محمد شر یدرحال نیاخراج جبران کنند. ا

  .اند دچار ضرر نشده امیا نیا

 

 روسیو نیمبارزه با ا یکه پرستاران در صف مبارزه با کرونا هستند و از جان خود برا یطیمقدم؛ در شرا یفیگفته شر به

نسبت به  یتر یستند و مجبورند ساعات طوالنه مارانیبا ب میپرستاران هستند که در ارتباط مستق نیو اغلب ا گذرانند یم هیما

که مدام  یطی. آنهم در شراستین یاصال  اخالق یخصوص یها مارستانیب انیکارفرما وردبمانند، برخ مارانیپزشکان بر بستر ب

  .زنند یپرستارها حرف م یاز کرامت و فداکار

 

. شوند یاند و اکنون مجبور به ترک کار م اشتغال داشته ها مارستانیب نیپرستاران چند سال است که در ا ی: برخدیافزا یم او

 یرا برا یادیقرار دارد و از دست دادن شغل، مشکالت ز یبحران طیکشور در شرا داند، یم یکه دولت به خوب یآنهم وقت

  .کند یم جادیا یپرستاران بخش خصوص

 

اند.  را از قبل کار پرستاران کسب کرده یهنگفت سود نیاز ا شیپ یبخش خصوص یها مارستانی: بکند یم حیمقدم تصر یفیشر

 یکه حت یطیآنهم در شرا د؟یآ یولع کسب سود از کجا م نهمهیدارد؟ ا یرادیکسب کنند، چه ا یسود کمتر یاگر هم دو سه ماه

از  یکاند تواند ینم یخصوص مارستانیب کیاند، چطور  تالش کرده یمارستانیب زاتیبه تجه یکمک نقد یو مردم برا نیریخ

پرستاران  هیدر روح یبرخورد بخش خصوص نیاند. ا ضرر نداشته ها مارستانیب نیکه ا  میسود خود بزند. البته ما معتقد

  .خواهد بود رگذاریسراسر کشور تاث

 

 ندارد یبا پرستاران برخورد درست زیبهداشت ن وزارت

 

وزارت بهداشت  ایاما آ ستین اراتشیاخت طهیدر ح یشده که مسائل پرستاران بخش خصوص یوزارت بهداشت مدع اکنون

 شیکه ب یمقدم؛ پرستاران شرکت یفیاست. به گفته شر اوردهیبال را بر سر پرستاران ن نیبدتر از ا یبه درجات ایخودش مشابه 

ت سالم یهمچون آوا ییروین نیتام یها اشتغال دارند. شرکت یکار نونبه صورت قا شود یهزار پرستار را شامل م 3۰از 

  .سالمت هستند یآوا نگیاز هلد یو جزئ کنند یروزها عمل م نیدر ا یپرستار یشرکت یرویعمده ن کننده نیبه عنوان تام

 

که  نجاستیزشت است اما مشکل ا اریبس یخصوص یها مارستانیپرستاران ب لیمقدم؛ اخراج و تعد یفیگفته شر به

  .به دنبال ندارند یشرکتپرستاران  یبرا یشغل تیامن زین یدولت یها مارستانیب

 



دولت در نظام بهداشت و درمان کشور است.  رمجموعهیاز استثمار پرستاران ز یا نمونه یپرستاران شرکت یکار یقراردادها

پرستاران را  شتریداده است، ب شیتعداد آن را افزا زیروزها ن نیروزه که ا 89 یها : دولت با استخدامدیگو یمقدم م یفیشر

قرارداد را  نکهیصرف ا یعلوم پزشک یها مارستانیاست. ب مهیروزه کار فاقد ب 89 یار داده است. قراردادهاتحت فشار قر

  .کنند یبا پرستاران منعقد م یقرارداد نینباشد، چن ایمزا ریروزه نکند و مشمول حقوق و سا 9۰

 

  .را داشته است ها لیها و تعد اخراج نیبارها هم یعلوم پزشک یها وابسته به دانشگاه یها مارستانی: بدیافزا یم او

 

 دارند یخصوص مارستانیدرمان ب استگذارانیس

 

در نظام بهداشت و درمان  یساز یپرستاران و آغاز خصوص یشغل تیرفتن امن نیبه سابقه از ب یپرستار یفعال صنف نیا

. یو نه شرکت  میداشت کاریمان نه پرستار بدر وزارت بهداشت و در یمعاونت پرستار لی: تا قبل از تشکدیگو یاشاره کرده و م

  .آغاز شد 92شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال  یکتنشده بود. شر یخصوص ها مارستانیآن زمان ب

 

ندارند و مسئوالن وزارت بهداشت  یشغل تیامن ی: درست است که پرستاران بخش خصوصکند یمقدم خاطرنشان م یفیشر

در حوزه درمان کشور، خودشان در  استگذارانیاز مسئوالن و س یادیکه تعداد ز میا ما فراموش نکردها دانند یم یخود را بر

  .هستند یخصوص یها مارستانیب یامنا ئتیه

 

  بود که قبل از حضور در دولت، یپزشک وزارت بهداشت و درمان دولت دوازدهم، چشم ریوز ،یزاده هاشم یقاض دحسنیس

 .نور شهرت داشت یپزشک چشم یتخصص ارستانمیب یانداز راه لیدل  به

 

 به نفع استثمار پرستاران کارانیب ارتش

 

 یاریاند. پرستار شش ماهه، طرح به کار بوده یروین یساز به دنبال ارزان یو دولت یبخش خصوص ربازی: از ددیگو یم او

پرستاران را  یشغل تیکه امن شد یر گرفته مارزان کردن پرستاران به کا یبرا ها دهیساله، طرح آموزش پرستار و انواع ا کی

  .برد نیها از ب سال یط

 

 یعنیدادند.  شیتعداد پرستاران را به دو برابر افزا یآموزش یها استیس یسال ط ۵حدود  یمقدم؛ اول ط یفیگفته محمد شر به

پرستار اضافه  النیالتحص ارغهزار پرستار به تعداد ف 12شد. هر ساله  لیالتحص هزار نفر پرستار فارغ ۶۰مدت  نیدر ا

هزار نفر  1۰ها را تا  اگر ارقام استخدام یپرستار استخدام شده است، حت هزار ۴در سال گذشته حدود  که ی. درحالشد یم

  .کار وجود دارد یایشده جو لیالتحص هزار پرستار فارغ ۵۰از  شی. بمیریدرنظر بگ

 

گفت که عدم تناسب  توان یکار است. نم یرویو استثمار ن یحقوق یب یبرا نایکارفرما یبهانه برا نیتر کار مهم رهیذخ ارتش

کاهش حقوق  یبرا یستیبرالینئول یها استیاز س یکیکار  نیبوده است بلکه ا یو مشاغل موجود اتفاق النیالتحص غ تعداد فار

 یبهداشت یها و شاخص ارهایمع یارتقا یدر تالش برا نکهیا یجا حوزه درمان به هک نجاستیکار بوده است. مشکل ا یروین

که پرستاران در معرض ابتال به کرونا  یبوده است. درست وقت شتریکسب سود و درآمد ب یبرا یبنگاه شتریدر جامعه باشد، ب

ا کار از کارفرم ها معوقات کارانه و اضافه مدت واند  از آنها در مبارزه با بحران جان خود را از دست داده یادیهستند. تعداد ز

 !داشته باشد؟ تواند یم ییپرستاران چه معنا یکارسازیاخراج و ب طیشرا نیدارند، در ا

 انیدیوح می: مرگزارش

۱۳۹۹/۰۱/۲۵  

 

 

 

 

   کار شدند یعالیکارگران خواستار اصالح ساختار شورا

۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 



 
 

کار  یعالیو اصالح ساختار شورا یخواستار لغو مصوبه مزد یطومار یاز پنج هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضا شیب

  .شدند

  

 ،یطومار یاز پنج هزار نفر با امضا شیب ،یکارگر ندگانینما یدستمزد بدون امضا نییبعد از تع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .اند شده یسبد معاش توافق هیمجدد مذاکرات بر پا یو برقرار یکار، لغو مصوبه مزد یعالیخواستار اصالح ساختار شورا

 

 یزن شناخته شدن حق چانه تیکار، خواستار به رسم یعالیطومار، امضاکنندگان ضمن اشاره به ساختار ناکارآمد شورا نیا در

 ندگانیاز نما تیاند و ضمن اعالم حما کار شده یالملل نیسازمان ب نیادیبن یها نامه کارگران براساس مقاوله یو مشارکت برا

 .معناست یکارگران ب یبدون امضا ییگرا جانبه که سه دان اظهار داشته ،یجلسه مزد یکارگر

 

را  یطومار اعتراض نیا یررسمیمعلمان غ نیو بازنشستگان و همچن یفعاالن کارگر ،یو اجتماع یاز فعاالن مدن یاریبس

 .اند امضا کرده

۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 

 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب 

دراعتراض به ثبت نشدن تقاضایشان از  مقابل اداره کار مه بیکاری استان تهرانکارگران متقاضی بی جمعت

 طریق آنالین

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 

فروردین،صدها کارگر متقاضی بیمه بیکاری استان تهران دراعتراض به ثبت نشدن تقاضایشان از طریق  2۶روز سه شنبه 

 آنالین مقابل اداره کار این استان تجمع کردند.



 

 مهیدر سامانه ب توانند یم شوند، یم یاجتماع نیکرونا که مشمول قانون کار و تام یماریاز ب یناش کارانیدولت، باعالم  طبق

 کیمهلت   ندهیآ ی هفته .داشته است یرا در پ یافراد متقاض هینام در سامانه اعالم شده گال نام کنند. مشکالت ثبت ثبت یکاریب

 .رو هستند با مشکل روبه انیمتقاض و هنوز رسد یم انیماهه ثبت نام به پا

مشغول به کار  یشرکت خدمات مسافر درفروردین،یکی ازاین تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت: 2۶روز سه شنبه 

شما  غامیاما با پ کنم یمراجعه م یکاریب مهیهفته است که به سامانه ب کیکارفرما مواجه شدم.  یاز سو یکاریبودم که با ب

 !شوم یمواجه م دیشو ینم یکاریب مهیمشمول ب

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 

 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 ماه حقوق،حق بیمه و عیدی ۳ به عدم پرداخت نسبت مانیمسجدسل یکارگران شهردار اعتراض

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 

 ماه حقوق،حق بیمه و عیدی اعالم کردند.3 به عدم پرداخت اعتراضشان را نسبت مانیمسجدسل یکارگران شهردار

شهر، از جمله  نیا یشهردار یو آشفتگ یشتینامناسب مع تیبا اعتراض به وضعیکی از کارگران شهرداری مسجد سلیمان،

 جادیباعث ا مانیمسجدسل یشهردار دهیگفت: مشکالت عد به خبرنگار رسانه ای،یدیسه ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت ع

 .شده است لیو طو ضیسازمان عر نیا یگسترده بدنه هفتصد نفر یتینارضا

 ،یکارمند ،یکارکنان اعم از کارگر هیجهت کل یاجتماع نیتأم مهی: عالوه بر مطالبات ذکر شده، عدم پرداخت حق بوی افزود

در حال  یمبلغ گونه چیه ختفراوان بدون پردا یها وقوس کشو هرماهه با  ریماه تأخ نی.... با چند یو قرارداد یمانیپ ،یرسم

 ها یبده نیا یاردیلیاز انباشت چندم یدر حوزه سالمت کارکنان شده و تبعات ناش دهیانجام است، و باعث بروز مشکالت عد

 .خواهد بود کینزد ندهیسازمان در آ نیچالش بزرگ ا

 نیاز حب و بغض توسط شخص اول ا یفاقد احترام و ناش یو برخوردها یروان تیامن ،یشغل تیادامه داد: عدم وجود امن یو

بعضا   یشهردار یداخل رانیمکرر و انتصاب مد یها ییو کارآزموده، جابجا یرسم ،یمیسازمان اغلب با کارکنان باتجربه قد

کارکنان و کاهش راندمان  هیلک نیدر ب یدیو ناام أسی جادیسبب ا یادار ریغ یارهایسواد بر اساس مع و کم تجربه یاز افراد ب

 یرسم یروهاینفر از ن نیاکنون چند مورد هم نیمثال در چند  عنوان است. به دهیمقطع حساس گرد نیدر ا یشهردار یخدمات



با  یاشخاص رمجموعهیز یروین عنوان ده سال به یارشد و بعضا  دکترا با تجربه باال یو کارشناس یمدرک کارشناس یدارا

 .سابقه مشغول به کار هستند وزمزد کمو ر پلمیمدرک د

 یو نبود بازرس ینظارت گاهیفقدان جا لیبه دل یو مخارج در شهردار دهایخر ،یمانکاریپ یکنترل قراردادها عدموی افزود:

 .است دهیگرد یمشکالت مال الخصوص یمشکالت عل شیباعث افزا انیمشخص و عدم برخورد قاطع با خاط

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 

 

 

 

  یروحان : 

بنگاه و شرکت  ۱۸۰بار حدود  نیاول یگفته بودند شستا هم مربوط به دولت است/برا ،یمعظم رهبر مقام

   شوند یمجموعه واگذار م کی

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 کجایگ مثل شرکت شستا شرکت بزر کیبورس سهام  خیبار در تار نیاول یدولت، گفت: برا اتیجمهور در جلسه ه سیرئ

  .عرضه شد

  

حجت االسالم و  ،یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یو اطالع رسان یبه نقل از مرکز روابط عموم لنایگزارش ا به

را در  هیعرضه سهام اول نیدولت، گفت: ما امروز بزرگتر اتیروز چهارشنبه در جلسه ه یدکتر حسن روحان نیالمسلم

 .میبه مردم قول داده بود زدهماست که ما در دولت دوا یان آن حرکتنش نیا م،یبورس دار

 

و اموال و سهام عرضه   میدولت را کاهش ده یگر یبود که تصد نیداشتند ا دیبر آن تاک یکه مقام معظم رهبر یاز نکات یکی

 نینوشته بود و گفته بود ا شانیخدمت ا ینامها یو شستا که فرد یاجتماع نینسبت به تام ی. حتردیمردم قرار بگ اریو در اخت

 .هم مربوط به دولت است نیاگفته بودند که  ستیمربوط به دولت ن

 

مختلف سهام  یها در شرکت یاجتماع نیندارد که سازمان تام یبردارد، اشکال یگر یدست از تصد دیهم با یاجتماع نیتام

بار است که  نیاحتماال اول رانیبورس ا خی. در تاردیر نمارا قدم به قدم به مردم واگذا تیریو مد یگر یداشته باشد اما تصد

بنگاه و شرکت بزرگ هستند همه با هم  18۰شستا که حدود  یها و کل شرکت شود یامروز انجام م یعرضه بزرگ نیچن کی

بزرگ به صورت  یاقتصاد نگیهلد نیاست که امروز شروع شده است. امروز ا یدیمدل جد کی نیو ا شوند یعرضه م

 .شود یعرضه م جاکی

 

اند  انجام داده یکار بزرگ نایقی. میگو یم کیو مسئوالن آن تبر یامنا ئتیو ه یاجتماع نیسازمان تام سیکار و رئ ریبه وز اوال  

 .نندیآوردند تا همه بب شهیکه شستا را به پشت ش

 

. در کند یفاف نشود که بورس قبول نموجود داشت امروز توانستند آن را شفاف کنند. تا ش ثیآن حرف و حد یکه رو ییشستا 

داشت. در  میحرکت بزرگ را در عرضه سهام خواه کی 98کردم که در سال  دیتاک ندگانیزمان ارائه بودجه به مجلس به نما

 نیامروز انجام گرفته و ا یکار انجام شود و امروز کار بزرگ نیا کهکردم  یریگیموضوع را مرتب پ نیهم ا 98سال 

 یعنی. شود یشرکت بزرگ عرضه م نیدرصد سهام ا 1۰شفاف شده و به بورس عرضه شده  است. امروز  بزرگ، نگیهلد

 شود یعرضه م سهم اردیلیم 8مند شوند. حدود  سهام بهره نیاز ا توانند یکه در بورس حضور دارند، امروز م ینفر ونیلیم 2

اقتصاد و مسئوالن  ریاز وز دانم یالزم م نیما بود. همچناز تحوالت بورس  یکیموضوع  نیآن را بخرند. ا توانند یو مردم م

  .کنم  و تشکر ریکار بزرگ تقد نیانجام ا یبورس هم برا

 

تا مردم به  دیکن یرقابت  د،یعرضه کن د،یکه شفاف کن نجاستیا یزیفسادست یاصل یمبارزه با فساد است. جا یکار برا نیا

مثل  یبزرگ یها سهام بخش یعنیکنند.   یرویو پ تیمدل تبع نیکه از ا  اهمخو یدولت هم م هیاز بق نی. همچنندیایصحنه ب

  .مهم است اریاصل عرضه بس نایقی. دعرضه کنن کجایو ... را  درویمیو ا درویا

 



 نیشستا ا یاجتماع نیتأم یگذار هیو شرکت سرما یو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماع یاجتماع نیبه سازمان تام نیهمچن

 .میگو یم کیزرگ را تبرب تیموفق

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ای استان قزوین نسبت به اخراج از  ونقل جاده اعتراضات کارگران اداره کل راهداری و حمل دومین روز

 در پایتخت با تجمع مقابل  وزارت راه وشهرسازیکار

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 دردومین روز اعتراضشان  ای استان قزوین ونقل جاده ارگران اداره کل راهداری و حملکفروردین، 27روز چهارشنبه 

 در پایتخت دست به تجمع مقابل ساختمان مقابل  وزارت راه وشهرسازی زدند.نسبت به اخراج از کار

 

 یل و نقل جاده او حم یمقابل سازمان راهداراین کارگران اخراجی  نیفرورد 2۶روز سه شنبه  قابل یاد آوری است که

اجتماعات اعتراضی  نیقزو یو اداره کل راه و شهرساز ی، مقابل استاندار نیفرورد 18روز دوشنبه درتهران و کشور

 برپاکرده بودند.



شرکت سپندار  نکهیگفت: با توجه به ا به خبرنگار یک رسانه محلی نیاستان قزو یراه و شهرساز رکلیمددر همین رابطه،

اداره کل ندارند؛ لذا ما  نیبا ا ینفر ارتباط استخدام ۵9 نیا نیاستان نبوده و همچن یکل راه و شهرساز هطرف قرارداد ادار

 یها از شرکت یکیکشور که  لحمل و نق یربناهایو حوزه شرکت ساخت و توسعه ز یاز مجموعه حوزه وزارت میتوان یم

 .میکن یریگیپاست، موضوع را  یوابسته به مجموعه وزارت راه و شهرساز یدولت

 یمابق یجذب کرده است و برا یرا در امور راهدار ینفر از پرسنل عوارض 73کشور  ی: تاکنون سازمان راهداری افزودو

 .افراد کماکان در آزادراه به ارائه خدمات بپردازند نیکند که ا یسازمانده یشرکت سپندار برنامه خاص دیبا ای زین

 رانیگران در ااز کار تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 

  

 استان لرستان خواستار شدند:  یکارگر یها تشکل

 اصالح شود   ۹۹/ بخشنامه حداقل مزد سال میکن ایرا اح شتیو مع میمذاکره برگرد زیبر سر م دیبا

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 

ان، خواهان اصالح بخشنامه است نیکار ا یاسالم یشوراها یها یکانون هماهنگ سیلرستان و رئ التیخانه کارگر تشک ریدب

 شدند.  ییگرا جانبه کامل سه تیکار با رعا یعالیدستمزد و مصوبه شورا

 یشوراها یها یکانون هماهنگ سیرئ «دواریام لیاسماع»لرستان و  التیخانه کارگر تشک ریدب «وندیموس محمدحسن»

 نیکار در ا یعالیو مصوبه شورا 99مه دستمزد سال خواهان اصالح بخشنا لنا،یاستان، در تماس با خبرنگار ا نیکار ا یاسالم

 یکانون عال لیخواستند که با درنظر گرفتن تما یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز «یعتمداریمحمد شر»مورد شدند و از 

رگران کا شتیوزارتخانه به بهبود مع نیتعهد ا نهیبه مذاکره بر سر اصالح حداقل دستمزد، زم ییکارفرما یصنف یها انجمن

 را در عمل محقق کنند. 

 یاقتصاد طیکه شرا میخواه یکار م ریاست، افزودند: از وز یدستمزد ضرور نییتع یفعل یها هیاصالح رو نکهیا انیبا ب آنها

. باتوجه به شندیاندیب یا دستمزد چاره یواقع شیافزا یدهند تا برا قیقانون قانون کار تطب ۴1را با ماده  یکارگر یخانوارها

کار را انجام دهد تا بر  نیکه هم میخواه یکار م ریکرد از وز ایبرگشت و مزد را اح ذاکرهم زیمجدد بر سر م توان یم نکهیا

 .ابدی یو معن ردیرنگ و رو بگ ییگرا جانبه سه گرید

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 

 



 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

جرد برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال کنش های دامنه دار صدها کارگر نساجی برو

 تعطیلی کارخانه

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

کارخانه نساجی بروجرد با آغاز سال جدید تعطیل وصدها کارگرش با عدم دریافت حقوق اسفندماه وعیدی بیکارشدند.این 

د واستان لرستان ومسئوالنشان برای کارگران از کنش های دامنه دارشان در ارتباط با مراکز قدرت در شهرستان بروجر

 پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان خبردادند.

 ی( درها99)یماه سال جار نیفرورد یاز ابتدافروردین،این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند: 27روز چهارشنبه 

 .اند سرگردان شده یو همگ  آنها بسته شده یکارخانه به رو

آمده  شیپ تیدر ادامه افزودند: وضع م،یا مان را به مسئوالن شهرستان و استان اطالع داده موضوع مشکالت کهنیا انیبا بآنها 

ماه حقوق اسفند ماه خود را به همراه  کیهر کدام  ،یواحد صنعت نیصد نفر از کارگران شاغل در ا است که چند یدر حال

 .ندپاداش از کارفرما طلبکار هست یدیع

 شتیو مع دیکارخانه با مشکالت تول نیدهه است که کارگران ا کیبه  کینزد نیز گفت: بروجرد ینساج از کارگران یکی

 یدیتول تیفعال چیاما در حال حاضر کارخانه ه میکارخانه بود تیکرونا شاهد بهبود وضع روسیو وعیمواجه هستند. قبل از ش

 .ندارد

بدون مشکل  بایتقر98سال  انیتا پا یواحد صنعت نیا دیفروش، روند تولمطلوب بودن بازار  لیدارد به دل دیکارگر که تاک نیا

 .کرونا اتفاق افتاده است روسیو وعیش جهیآمده در نت شیبود، اما مشکالت پ

کارگران  دیگو یسال سابقه کار دارند، م2۵تا2۰که  یکارگران تیبدون توجه به وضع یدیواحد تول نیای کارفرماوی افزود:

شغل خود را از دست بدهند و درادامه مبادا و این موجب نگرانیشان شده است که محل کار خود را ندارند  حق ورود به فعال

 .چند سال قبل بازگردند طیبه شرا

خود را از  98و پاداش سال  یدیهستند. آنها حقوق اسفند، ع یکارخانه قرارداد نیهمه کارگران ااین کارگر درخاتمه گفت:

 .است یدچار مشکالت شان مهیبر آن پرداخت حق ب  اند و عالوه نکرده افتیکارفرما در

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 

 

 

 

 ونیلیم ۴۳/ حداقل دستمزد، ضامن سرنوشت رندیگ یرا م انیها جانب کارفرما دولت ،یمزد یدعوا در

   !ستیطبقه کارگر ن ستیه فکر زها هست اما ب کارگر است/ دولت به فکر سرپا ماندن بنگاه

۱۳۹۹/۰۱/۲۸  

 

 ،یجمع دسته یرا در امر مبادله قراردادها یدستمزد بدون جلب نظر کارگران، آزاد نییتع نکهیبر ا دیبا تاک یفرج الله کاظم

  .دیگو یکار م یعالیشورا یو ساختار یاساس راداتیسوال برده، از ا ریز

  

کار  یعالیدر جلسات شورا یواقع ییگرا جانبه سه تیعدم رعا ،یا بحث و گفتمان اصلروزه نیا لنا،یگزارش خبرنگار ا به

کردند، جلسه به  یزن دستمزد چانه نییتع یاز چهل ساعت، برا شیآنها که ب ندگانیاست. چرا بدون جلب نظر کارگران و نما

 ابالغ شد؟ 99و مزد  دیرس انیپا

 

را در  یدستمزد بدون جلب نظر کارگران، آزاد نییتع نکهیبر ا دیبا تاک رو شیپ ی( در گفتگوی)فعال کارگر یفرج الله کاظم

  .دیگو یکار م یعالیشورا یو ساختار یاساس راداتیسوال برده، از ا ریز ،یجمع دسته یامر  مبادله قراردادها

 



گذر زمان، کارگر را از  قانون کار در ونیناسیاست؟ اِل یچه مختصات یامروز، دارا حقوقِ  یو ب یشغل تیفاقد امن کارگر

طبقه کارگر وجود  یزن و فقدان قدرت چانه یساز حقوق یب نیا انیم یمیارتباط مستق ایخود محروم کرده است؛ آ هیحقوق اول

 دارد؟

 

 دیکند؟ اصال  کجا با یزن در مورد دستمزد خود چانه تواند یدارد و نه متشکل است، چطور م یشغل نتیکه نه ام یکارگر

 کند؟ یزن چانه

 

شده،  ینیب شیاز قانون کار پ یطبقه کارگر در بخش انیکه به ز یا رکانهیز یها تیموجود با استفاده از ظرف طیدر شرا عمال  

 کنند، یآن م یها که از تبصره ییرهایاند. با استفاده از ماده هفت قانون کار و تفس گرفتار کرده یتله قانون کیکارگران را در 

اند. کارگِر بدون  را از کارگران سلب کرده یشغل تیموقت در بازار کار، در عمل حق امن یدادهامطلق قرار تیبا حاکم

باشد،  کاریب گاهیهرچند ماه، کارگاه محل اشتغال خود را عوض کند و گاه و ب یحت ایکه مجبور است هرچند سال  یشغل تیامن

به حداقل  کیمزدش کم و  نزد شهیاست، هم« کار هن سابقبدو»که  یو بدون سابقه کار است. کارگر یشغل تیبدون امن شهیهم

تشکل  یریگیو بدوِن ثبات کار، اصوال  توان پ یشغل تیکارگِر بدون امن نی. اردیگ یبه او تعلق نم یمزد یایاست و مزا

 جادیا و یابی مساله تشکل ریگیکارگر بخواهد پ نیرا ندارد و تازه اگر ا یکارگر یها سازمان جادیو ا یابی و تشکل یکارگر

 یمستقل کارگر یها تشکل جادیا یچراکه در فصل ششم قانون کار، جلو خورد یمستقل خود باشد، باز به مانع م یها تشکل

 یزن در مورد دستمزد خود چانه تواند یدارد و نه متشکل است، چطور م یشغل نتیکه نه ام یگرفته شده است. خب کارگر

 د؟کن یزن چانه دیکند؟ اصال  کجا با

 

 یالله فرج کاظم

 

 یاریانتقادات بس دهد، یبه کارگران نم یچندان یزن کار که اجازه چانه یعالیشورا وبیروزها در ارتباط با ساختار مع نیا 

دهد نظرات  یاقتدارش در آن، دست باال را دارد و اجازه نم یکه دولت مقتدر با همه ابزارها یمطرح شده است؛ ساختار

 ست؟یشود. نظر شما چ طرحفتمان مسلط در جلسات کارگران به عنوان گ

 

کار به چشم  یعالیشورا یدولت یاعضا یها یریگ در جهت یاتاق بازرگان یها دهیتفکرات و ا یالیاست رسد ینظر م به

 .خورد یم

 

 یوبیختار معسا یکار، به کل یعالیشورا نیکار است. ا یعالیدستمزد، طبق قانون کار، شورا یطبقه کارگر برا یزن چانه محل

حل و فصل دعوا بکند و مناقشات را با مذاکره و گفتگو به  یبه نوع دار هیطبقه کارگر و طبقه سرما نیب دیکه با ییدارد. شورا

 نیشتریب ما  یو هم مستق داران هیسرما ندهیکه خودش، هم کارفرماست و هم نما یاست. دولت یسرانجام برساند، خود سراپا دولت

 داران هیروزها اسم مستعار سرما نیهستند؛ حاال ا داران هیهمان سرما ای یدولت، جزو فعاالن اقتصاد هیابلندپ یشمار اعضا

هستند، که  دار هیتوسط دو طرف دعوا که کارگر و سرما دهیکار نه برگز یعالیشورا سی! رئیدر جامعه ما شده فعاالن اقتصاد

و  نیمورد توافق و انتخاب طرف دیکند، قاعدتا  با فایگر مذاکرات را ا مینقش تنظ دیشورا که با سیرئ کهیکار است. درحال ریوز

 زند؛ یدولت م یعنی شانیرا ا ییو حرف نها شود یکار برگزار م ریوز صیباشد. جلسات شورا با امر و تشخ نیالطرف یمرض

و نظارت و  ندیرما قرار است بنشکارگر و کارف نیب یبرآمده از اتاق بازرگان داران هیسرما ندهیو نما دار هیپس دولت سرما

 یعالیساختار شورا یاساس رادیامر، ا نینخواهد بود! هم غرض یو ب طرفانه یمسلم است که ب ،ینظارت نیقضاوت کند! چن

 یعالیشورا یدولت یاعضا یها یریگ در جهت یاتاق بازرگان یها دهیتفکرات و ا یالیاست رسد یم ظرکار است. در واقع به ن

 .خورد یمکار به چشم 

 

و  ها یاز کاست یکی، ILO شده توسط هیبا ساختار توص رانیکار در ا یعالیبحث تعارض ساختار شورا رسد یبه نظر م 

 زیکار ن یعالیشورا ینامتوازن و ناکارا بی، خودش را در ترک98و  87 یها نامه به مقاوله یبندیاست. عدم پا یاساس راداتیا

 د؟یول داررا قب نیشما ا ایآ دهد؛ ینشان م

 

 !ستیطبقه کارگر ن ستیها هست اما به فکر ز به فکر سرپا ماندن بنگاه دولت

 



 یگر و مطالبه انیکارگران و کارفرما انیشده، در پاسخ به عدم توازن قوا م لیتشک 1919کار که در سال  یالملل نیب سازمان

در رابطه با کف مطالبات طبقه  ،یالملل نیسازمان ب نیا یها ونیگسترده کارگران جهان در آن سالها شکل گرفته؛ لذا کنوانس

 یدی. کف مطالبات کارگران تاکستندیکارگران ن یکننده همه حقوق درخواست انیب ها، ونیانسکنو نیو ا کند یکارگر اعالم نظر م

ه باشد. اصل شد نییکف تع نیاز ا شیب دیکارگران با یاست که حقوق اساس نیا یکار به معنا یالملل نیتوسط سازمان ب

 یها دولت شتریها ب مبنا شکل گرفته که در آن زمان، دولت نیدارد، بر ا دیکار بر آن تاک یالملل نیکه سازمان ب ییگرا جانبه سه

شده بودند و قرار  کینزد یانجیبه نقش م یدور شده بودند و کم دار هیسرما ندهیاز نقش خود به عنوان نما یرفاه بودند و کم

 نیهم ییگرا جانبه هس یکنند. فلسفه وجود یرا باز یانجینقش م دار، هیطبقه کارگر و سرما نیماب یها در دعوا دولت نیبود ا

. ما اوردیرا به زبان ن نینباشد و ا دار هیطبقه سرما ندهیکه کامال  نما میرا ندار یما دولت ایدن یکجا چیبوده است اما االن در ه

 یها صندوق یمثال در بحران ورشکستگ یبرا رند؛یگ یرا م داران هیها طرف سرما موجود، دولت یها در بحران مینیب یم

آن،  یاز خزانه دولت که موجود داران هیاز سرما یندگیو مجازات آنها، به نما یسارق اصل یریگیپ یجا به ولتد ،یاعتبار

عمال  از طبقه بانکداران و  ینعیمعترضان را خاموش کرد.  یپول ملت است، پول بربادرفته مقروضان را پرداخت و صدا

از کسب و کارهاست  تیکه همه توجه دولت معطوف  به حما مینیب یبحران کرونا هم م نیکرد. در ا تیحما یمال یدار هیسرما

تمام شده کاهش دهد تا کسب و کارها رونق  متیسهم دستمزد را در ق دیاست که چگونه با نیدستمزد هم به دنبال ا نییو در تع

اما در نظر  رندیگ یم ضعو مو کنند یها حفظ شوند؛ به ظاهر و در ادعا در جهت حفظ اشتغال موجود حرکت م و بنگاه رندیبگ

کنند؛ دولت به فکر  یزندگ دیدستمزد چگونه با نیبا ا شانیها کارگر و بازنشسته با احتساِب خانواده ونیلیم ۴3که  رندیگ ینم

 !ستیطبقه کارگر ن ستیها هست اما به فکر ز سرپا ماندن بنگاه

 

 .سوال برود ریز زیکار ن یالملل نیسازمان ب ییگرا جانبه که موجب شده همان سه یراداتیدارد؛ ا یراداتیقانون کار هم ا 

 

کار است و در ماده  یاست، در ماده هفت که مربوط به قراردادها یکارگر یها فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل در

 .ردیصورت بگ یاصالحات اساس دیبا کند، یکار را مشخص م یعالیاشور بیکه ترک 1۶8

 

 زیکار ن یالملل نیشده توسط سازمان ب هیتوص ییگرا جانبه همان سه یکار، حت یعالیشورا لیتشک نامه نییدر قانون کار و آ بله؛

 زیآم که ابهام یینون کار در جاهاقا نیکند و همچن رییساختارش اساسا  تغ دیکار با یعالیشناخته نشده است. شورا تیبه رسم

 نیکند و در هم تیبه صراحت از کارگران حما دیاصالح شود. قانون کار با دیانداخته با اطرهاست و حقوق کارگران را به مخ

است، در ماده هفت که مربوط به  یکارگر یها در فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل نیکند؛ بنابرا رییتغ یستیراستا با

. ردیصورت بگ یاصالحات اساس دیبا کند، یم خصکار را مش یعالیشورا بیکه ترک 1۶8کار است و در ماده  یاردادهاقر

 نییشورا مربوط به تع نیا ماتیباشد که حقوق کارگران حفظ شود چراکه تصم یا به گونه دیکار با یعالیشورا بیترک

کار، دست باال را داشته  یعالیدر نهاد شورا دیکشور با تیمعاز ج یمین نیا ندگانینفر است؛ پس نما ونیلیم ۴3سرنوشت 

هر دو  دیطبقه کارگر و کارفرماست، با انیحل و فصل دعوا م یبرا گاهیکار که تنها محل و جا یعالی. درواقع در شوراندباش

 سیگرفته شود. رئ دو گروه نیتنها براساس نظرات و استدالالت هم ماتیداشته باشند و تصم ندهیگروه تعداد برابر نما

شناساِن مورد وثوق طبقه کارگر  اقتصاددانان و جامعه دیکار با یعالیوراباشد؛ در ش نیالطرف یمرض دیکار با یعالیشورا

و مستقل  افتهی سازمان یها متصل به بدنه و برآمده از تشکل دیحاضر در جلسه با یکارگر ندگانیحضور داشته باشند و نما

 یکند. دعوا دایمذاکره ادامه پ ست،یناز دو طرف، موافق  یکیکه  یتا زمان دیتوافق براساس اجماع، با باشند. در هر مذاکره و

 تیاگر رضا یداشته باشند؛ حت تیشده رضا نییاز مزد تع دیاست که هر دو گروه با یعیکارگر و کارفرماست و طب نیمزد ب

ها به  دولت برالینئول یایکه در دن یکه با تطور میبگو نایحاصل شود. در پا ینسب تیرضا دیکامل قابل حصول نباشد، با

شده  یاساس رادیجهان دچار ا یدر همه جا ،ییگرا جانبه اند، ساختار سه داشته یو صنعت یمال داران هیو سرما انیرفرماسمت کا

 وبیساختار مع ران،یما در اا دانند یم داران هیخود را ملزم به دفاع از حقوق سرما زیاز هر چ شیها در همه جا، پ است؛ دولت

است  حدهیعل یها و ضعف راداتیا یکارگران را دارد، دارا یحذِف کامِل نظرات و آرا نامکا نکهیا لیکار  به دل یعالیشورا

نفر از  ونیلیم ۴3 یشناختن حق مشارکت برا تیبه رسم یعنیکار  یعالیحتما  اصالح شود. اصالح ساختار شورا یستیکه با

  .رشهروندان کشو

   هزاره مقدم نی: نسرگفتگو

۱۳۹۹/۰۱/۲۸  

 

 

 



 

وکالت کارگران را  گانیاز وکال، را ی/ تعدادشود یعدالت ارجاع داده م وانیابطاِل دستمزد به د دادخواست

   اند قبول کرده

۱۳۹۹/۰۱/۳۰  

 

 
 

  .شود یعدالت ارجاع داده م وانیبه د یمصوبه دستمزد به زود هیکارگران عل تیشکا

  

مجرب کانون وکال،  یو وکال یاز حقوق عامه مرکز وکال، کارشناسان رسم تیحما ونیسیکم لنا،یزارش خبرنگار اگ به

اند و دادخواست  حق الوکاله برعهده گرفته افتیو بدون در گانیاز کارگران معترض به مصوبه دستمزد را را یوکالت تعداد

 .تاس هثبت شد رانیابطال مصوبه دستمزد در سامانه عدل ا

 

عدالت  وانیفرصت، به د نیو در اول ییقضا کیدفاتر خدمات الکترون تیدادخواست به محض شروع فعال نیقرار معلوم، ا از

 .الزم به عمل خواهد آمد یها یریگیارجاع و پ یادار

 

د مصوب با تناقض دستمز ،یکارگر ندگانیبدون  جلب توافق نما 99دستمزد  نییشده توسط وکال به تع میدادخواست تنظ در

مصوبه، طرح  نیاشاره شده و درخواست ابطال ا یمصوبه با اصول الزام آور قانون اساس نیا رتیقانون کار و مغا ۴1ماده 

 .شده است

۱۳۹۹/۰۱/۳۰  

 

 

  

از کرونا در  یریشگیبه پ یتوجه یاز ب ها یلوشان پرداخت نشده/ نگران یماه مطالبات کارگران شهردار ۵

   کار طیمح

۱۳۹۹/۰۱/۳۰  



 
 

 کار طیاز کرونا در مح یریشگیبه پ یتوجه یاز ب ها یلوشان پرداخت نشده/ نگران یماه مطالبات کارگران شهردار ۵

ماه  ۵مطالبات معوقه  افتیلوشان هنوز موفق به در یکارگران شهردار د،یماه از شروع سال جد کیبه  کیگذشت نزد با

  .اند سال گذشته خود نشده

  

به آنها  98بهمن و اسفند ماه سال  ،یگفتند که هنوز حقوق  آبان، آذر، د لنایلوشان به خبرنگار ا یشهردار کارگران مجموعه 

 .پرداخت نشده است

 

 یاجتماع نیکارگران هم به حساب تام مهیخود گفتند: همزمان با حقوق، ب  یا مهیدرخصوص معوقات ب نیکارگران همچن نیا

 .نشده است زیوار

 

مهر ماه سال گذشته  یلوشان و کارگرانش گفت: از ابتدا یشهردار تیلوشان در ارتباط با  وضع یشهرداراز کارگران  یکی

 یشورا یماه سال گذشته شهردار به همراه سه نفر از اعضا وری. شهرشود یم تیریسرپرست مد قیلوشان از طر یشهردار

اند. در طول چند سال گذشته حقوق کارگران معموال  م شدهمحرو یشهردار در تیموقتا از انجام فعال یتخلفات مال لیشهر به دل

 نی. آخرمیا حقوق گرفته کیهر ماه  شود یبا سرپرست اداره م یکه شهردار یاما از زمان شد یپرداخت م ریبا دو تاسه ماه تاخ

سال به حساب  انیپاو پاداش  یدیع هبود که در اسفند ماه به همرا 98مربوط به مهر ماه سال  میا کرده افتیکه در یحقوق

 .کند ینم یاقدام چیفقط شنونده است و ه میکن یم تیهم شکا یمشکالتمان به هر مسئول نهیشد. در زم زیکارگران وار

 

به مرور با استفاده ازقانون مشاغل  97تا  9۰نفر از همکارانمان که  از سال  18تعداد  مه،یجدا از حقوق و ب ،یو  یادعا به

از مطالبات  یبخش  یاند. حت سنوات خودبه صورت کامل نشده افتیاند، هنوز موفق به در شسته شدهبازن آور انیسخت و ز

 .نشد رداختکارگران در زمان اشتغالشان پ نیا یمزد

 

 یطیکارگران با توجه به شرا مهیحقوق و پرداخت نشدن حق ب افتیلوشان، عدم در یاز کارگران شهردار گرید یکیگفته  به

 .کارگران دوچندان شده است یها ینگران دیکرده، در سال جد جادیکارگران ا یکرونا برا روسیو وعیکه ش

 



نوروز  امیبود که در ا نیدغدغه همه ما ا م،یرفتن به خانه را نداشت یقبل از سال نو ما رو یکارگر گفت: در روزها نیا

 یماریحال با گسترش ب نیآنهاست. در ع  شکم کردن ریاما در حال حاضر تنها دغدغه ما س م،ینیفرزندانمان را خوشحال بب

 .میهست زیآنها ن یکرونا نگران سالمت

 

 تیها( مشغول کار است، در ارتباط با وضع زباله یآور در بخش خدمات )جمع یشهردار میمستق تیکارگر که تحت مسئول نیا

اصول  تیلوشان نسبت به رعا یهرپرخطر، مسئوالن ش یروزها نیکرونا گفت: در ا وعیهمزمان با ش یکارگران شهردار

 .ستندتوجه ه در برابر کرونا کم یکارگران شهردار یمحافظت

 

 نیدر ا میسبز  مشغول کار یهمکارانمان که در بخش فضا ریزباله و سا یآور متاسفانه ما کارگران جمع نکهیا انیبا ب او

بدون ماسک، دستکش و هرگونه محافظ  کنند، یم دیتاک یبهداشت فرد تیاز کرونا که همه به رعا یپرخطر ناش یروزها

ماه ما هنوز  نیکه پرداخت حقوق فرورد یفعل طیافزود: در شرا امهدر اد م،یکن یم تیدر نقاط مختلف شهر فعال یگرید

 ریماسک، دستکش و سا دیخر یبرا یماه مزد معوقه امکان مال نیلوشان با چند یکارگران شهردار ست،یمشخص ن

 .را ندارند کننده یفونو ضدع ندهیموادشو

 

کنند  یریگیلوشان را پ یکارگران شهردار یمسئوالن موضوع معوقات مزد میانتظار دار دیدر خاتمه گفت: در سال جد او

به  یریناپذ صدمات جبران انیم نیرا ندارند و در ا یپول یو ب یکار یتحمل ب نیاز ا شیب یواحد شهر نیچراکه کارگران ا

 .وارد شده است آنان یخانوادگ یزندگ

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

 

 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانهقم  نوسیمر رانیکارگران ا اعتراضی تجمع

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

قابل درب اصلی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی م برای اعتراض قم نوسیمر رانیکارگران ا فروردین،3۰روز شنبه 

 شهرقم تجمع کردند.ریو غد نیام یبلوارها یارتش محل تالق دانیدر م کارخانه واقع



 

را  ییووالن کارخانه زمان بازگشاسئکرونا تاکنون، م وعیبار چندم از زمان ش یبراتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:

 لیبدل یاجتماع یفاصله گذار تیکارگران با رعا یسالمت ،یمالخود را مشکالت  میتصم نیا لیاندازند و دل یم قیبه تعو

  .ستیکارگران ن رشیکه مورد پذ یامرکنند،  یعنوان م هینبود مواد اول نیکرونا و همچن وعیش

 ماه نیفرورد 1۶قرار بود کارگران از  نوس،یمر رانیگفت: بر اساس بخشنامه کارخانه احاضر درتجمع نیزاز کارگران  یکی

 .دییایسر کار ب ماه نیفرورد 23از  دیکرونا گفته شد با روسیمشغول به کار شوند که پس از مراجعه، به بهانه و یسال جار

امروز صبح  یموکول شد، ول ماه بهشتیمسئوالن امر، شروع به کار کارگران به اول ارد میافزود: مجددا بر اساس تصم یو

 دیو شا رماهیاول ت ایکارخانه تا اول خرداد  تیآغاز فعال ،یریگ میتصم نیبا همه کارگران، گفته شد بر اساس آخر یتماس یط

 .فتدیب ریبه تاخ ورماهیتا شهر

اوج کرونا در  کهیکنند در حال یامر ذکر م نیا لیاز دال یکیکرونا را  وعیکارخانه، از جمله بحث ش رانیکارگر گفت: مد نیا

  .میرا سرکار حاضر بود اسفندماه یرسم لیهشت روز تعط یاسفند بود و ما حت

 مهیاعالم کرده است، ب زیخاطرنشان کرد: اداره کار ن رود، یقرارداد کارگران طفره م میکارخانه از تنظ که نیا انیبا ب یو

 اریقراردادها را در اخت رود یرا پرداخت خواهد کرد؛ از مسئوالن کارخانه انتظار م ماه بهشتیو ارد نیفرورد یکاریب

 .مییماه استفاده نما2 نیا یکاریب مهیاز ب میدهند تا بتوانکارگران قرار 

 شیقم است و همه کارگران آن ب یدیتول یواحدها نیتر از باسابقه یکی نوسیمر رانیگفت: کارخانه ا یگرید معترضکارگر

 .سال سابقه کار دارند 1۵از 

 یایمزا نصورتیرایدر غ د،یسر کار حاضر شو دیکه از شما دعوت نشده نبا یشده تا زمان افزود: به همه کارگران اعالم یو

 .دیمشغول کار شو دیحقوق با هیو فقط با پا شود یحذف م سیاز جمله ناهار و سرو یشغل

کارخانه  نیشروع به کار موجود است، گفت: ا یبرا هیکارخانه، مواد اول رانیمد یبرغم ادعا که نیا انیبا ب یگرید کارگر

 م،یکه ما اطالع دار هیمواد اول یموجود زانیم نیکه آخر دینما یمصرف م استر یتن پل2۰ماهانه حدود چهار تن پشم و 

 .فعال شود تواند یاز چهار ماه م شیکارخانه ب یدیتول یها خط

: افزودبار مشکل مشابه به وجود آمده بود، نیچند زیدر گذشته ن که نیبا اشاره به احاضر درتجمع از کارگران  گرید یکی

 یبا مشکل قانون نیکه در فروش زم یهستند و هر از چند یبزرگ یها نیصاحب زم نوسیمر رانیکارخانه ا رانگذا هیسرما



کارخانه  ها، نیبا فروش زم دیدچار مشکل هستند و با هیمواد اول نیکه در تام ندیبه دولت القا نما کنند یم یسع  شوند، یمواجه م

 .کند دایرونق پ

کارخانه با  نیگرفت، در واقع سهامداران ا یاز کارگران حاضر در محل قرار م یگریداد دتع دییکه مورد تا یوگفته  به

  .مشکالت خود را حل کنند گرید کنند، یم یکردن کارگران سع کاریب

 یکارخانه را دارند که با مشکل قانون نیاز زم یا قصد فروش قطعه زیکارخانه در حال حاضر ن رانی: مدرادامه دادکارگ نیا

 .اند ود مجوز مواجه شدهو نب

 .اند شده گرفته یبه باز یگریمسائل د لیبلکه به دل ه،ینبود مواد اول لیکارخانه نه به دل نینفر کارگر ا2۵۰کرد:  حیتصر یو

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

  

 

  

   دندمطالبات خود ش افتیخواستار در مانیمسجد سل یکارگران شهردار

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

 

  .خود اعتراض کردند یبه معوقات مزد مانیمسجد سل یاز کارگران شهردار یماه( شمار نیفرورد 3۰امروز ) صبح

  

ماه( با اجتماع مقابل  نیفرورد 3۰امروز ) مانیمسجد سل یاز کارگران مجموعه شهردار یشمار لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .خود شدند یمطالبات مزد افتیخواستار در ،یساختمان شهردار

 

 .افتاده خود هستند طلبکارند و در حال حاضر به دنبال مطالبات عقب یکارگران، سه ماه معوقات مزد نیقرار معلوم ا از

 

آنان  مهیهمکارانش در سه  ماه گذشته دستمزد و حق ب ریاست او و سا یکه مدع مانیمسجد سل یاز کارگران شهردار یکی

 نیو تام یمعوقات مزد شیماه از آغاز سال نو گذشته، نگران افزا کیکه  یفعل طیافزود: در شراپرداخت نشده است، 

 .میخود هست یزندگ یها نهیهز

 

 ییکرونا تیوضع نیآنها ندارد و آنها در ا  پرداخت مطالبات یبرا یا برنامه چیشهر ه یو شورا یشهردار ،یگفته و به

 .دهستن شانینگران سالمت خود و خانوادهها

 

 مانیشهر مسجد سل  یکارگران در مجموعه شهردار یدر پرداخت مطالبات مزد ریاز کارگران، تاخ گرید یکیاظهارات  طبق

کشور با  یرکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرها لیبه دل یشهردار کنند یاعالم م یادامه دارد که مسئوالن شهر یدرحال

 .دست داده است ازرا  خود یرو شده و منابع مال روبه یچالش جد

 

 .ندارند یمشخص تیوضع زیبا دو سال سابقه کار ن یاز کارگران روزمزد شهردار یکارگران؛ تعداد نیگفته ا به

 

 یکرونا اظهار داشت: امکانات کاف وعیهمزمان با ش یکارگران شهردار تیاز سخنان خود درباره وضع یگریدر بخش د یو

و احتمال ابتال به کرونا  ستیکارگران ن اریدر اخت کننده یو ضدعفون ندهیمواد شو ریااز قبل ماسک و دستکش و س یبهداشت

 .کارگران را نگران کرده است

 

عدم  جهیکه در نت یخواست با درک همه مشکالت یبوجود آمده، از مسئوالن شهر تیاز وضع یکارگر با ابراز نگران نیا

آنها  یاز مطالبات مزد یدرخصوص پرداخت حداقل بخش د،یآ یمبوجود  یمجموعه کارگران شهردار یمزد برا افتیدر

 .اقدامات الزم را انجام دهند

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

 



 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 گسترش نارضایتی واعتراض بین کارگران راه آهن کشور

 حقوق اعتصاب چند ساعته کارگران راه آهن رباط کریم در اعتراض به عدم پرداخت

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 

فروردین، کارگران راه آهن رباط کریم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از رفتن برسرکارشان  3۰صبح روز شنبه 

 خودداری کردند وپس از چندساعت بدنبال وعده مدیران شرکت پیمانکاری به اعتصابشان خاتمه دادند.

خت حقوق دست به تجمع مقابل مراکزقدرت در شهرستان واستان کارگران راه آهن خراسان اعالم کردند در صورت عدم پردا

 خواهند زد.

 هم تهدید به اعتصاب کردند. کارگران راه آهن اسالمشهر 

صنعت کاران جنوب  لیر ،جوش گستر اراک ازجمله راه آهن پیمانکاری  یکدام از شرکت ها چیهبنابه گزارشات منتشره،

و  رانیمد،تحت امر  ونیروحان،حقوق سربازان یآهن را پرداخت نکرده است ول شرق زاهدان و تراورس حقوق کارگران راه

 . مختلف کامال پرداخت شده است یها وزهدر ح  نیمهندس

هرمزگان ،دامغان،شاهرود راه آهن )تراورس(شامل یفن هیخط و ابن یشرکت خدمات مهندسکارگران 

 ی می باشد.و چوب یتراورس بتونو رخانجات متروو کا مشکیاند،لرستان ،میرباط کر،اسالمشهر،تهران،خراسان،

را پرداخت نکرده  راه آهن یفن هیخط و ابنماه ونیم حقوق کارگران  2حقوق کارگران کارخانجات و  ماه 3 تراورس شرکت

 است.

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
 

 

 

 

 نیدر گردش شرکت با پرداخت وام تام هیشد/ سرماکارگر متوقف  ۹۴۰با « بروجرد ینساج» تیفعال

   شود یم

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

نشدن  نیبروجرد به علت افت سطح تقاضا در بازار و تام ینساج عیصنا یدیتول یها تیکارگر لرستان از توقف فعال رخانهیدب

  .نام کنند ثبت یکاریب مهیب تیشرکت، خواسته شده که در سا نیکارگر ا 9۴۰در گردش آن خبر داد و گفت: از  هیسرما

  

آن بر افت  ریکرونا و تاث وعیبروجرد از ش ینساج عیصنا نکهیا انیبا ب لنا،یدر گفتگو با خبرنگار ا «وندیموس محمدحسن»

را  التیتومان تسه اردیلیم 3۰ افتیشرکت درخواست در نیبه شدت متاثر شده است، گفت: ا ینساج یتقاضا در بازار کاالها

 .لحظه با آن موافقت نشده است نیاارائه کرده است؛ اما تا  یبانک ستمیبه س

 

خود را متوقف کرده است،  یدیتول یها تیبروجرد فعال ینساج عیعلت صنا نیبه هم نکهیا انیکارگر لرستان با ب رخانهیدب

 .شوند یکاریب یمقرر افتینام کنند و منتظر در ثبت یکاریب مهیب تیشرکت، خواسته شده که در سا نیکارگر ا 9۴۰گفت: از 

 

صاحب  ی. آنها در صنعت نساجشوند یجوانان تحصل کرده استان لرستان را شامل م شتریشرکت ب نیافزود: کارگران ا یو

کنند  لیشرکت را تسه نیکه پرداخت وام به ا خواهم یم یصمت و تعاون، کار و رفاه اجتماع یها  اند. از وزارتخانه تجربه شده

 .ردیرا از سر بگ شیها تیفعالتا کارفرما بتواند 

 



نرخ  نیاستان لرستان باالتر شوند، یارائه م یکه به صورت فصل رانیمرکز آمار ا یها برابر گزارش نکهیا انیبا ب وندیموس

 .اضافه شوند کارانیب لیبروجرد به خ یکارگر نساج 9۴۰اجازه دهد که  دیرا در کشور دارد، افزود: دولت نبا یکاریب

 

حفظ  یسنگرها نیاز آخر یکیبروجرد  یبروجرد، گفت: نساج ینساج یایبر ضرورت اح دیارگر لرستان با تاکک رخانهیدب

وارد  یکارگر یخانوارها شتیاستان و مع نیرا به اقتصاد ا یریناپذ جبران یها بیآن آس یلیاشتغال استان لرستان است و تعط

 .کند یم

 

 نینوع شغل ا نکهیهم دارد، گفت: با در نظر گرفتن ا یبازنشستگ ی در آستانه کارگر یبروجرد تعداد ینساج نکهیا انیبا ب یو

عالوه بر پرداخت  دیکارفرما با شود، یسخت محسوب م تایو ماه ردیگ یقرار م آور انیمشاغل سخت و ز فیکارگران، در رد

 نییشده در آ رفتهیپذ یتحت عنوان شغلآنها را هم  مهیحق ب آور انیمشاغل سخت و ز رآنها د یالتفاوت بازنشستگ درصد مابه ۴

 .پرداخت کند آور، انینامه مشاغل سخت و ز

 

در زمان  نکهیپرداخت شود و ا یاجتماع نیآنها به سازمان تام مهیسال تمام حق ب 2۰ دیافزود: اما از آنجا که با وندیموس

در  کند، ینم زیوار یاجتماع نیمکارگران را به حساب سازمان تا مهیکارفرما حق ب گرید ،یکاریب یمقرر افتیدر

برده با  از قانون نام یریگ آنها با بهره یبازنشستگ جهی. در نتشود یم جادیا صلهفا یبازنشستگ  ی کارگران در آستانه یپرداز مهیب

 .شود یمشکل مواجه م

 

 یمقرر نییراکه مبلغ پابه کار دارند؛ چ ازیمعاش خود ن نیتام یکارگر لرستان افزود: کارگران جوان هم برا رخانهیدب

 ایچند ماه  ،یکاریب یمقرر افتیدر ضمن تا زمان در ست؛ین 99در سال  یزندگ شیرو به افزا یها نهیهز یپاسخگو یکاریب

 .خود ندارند یزندگ یها نهیهز نیتام یبرا یپول چیمدت ه نیمنتظر بمانند و در ا دیبا یا چند هفته

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

 

 

   زنان کارگر یبرا  فرصت ینابرابر یعنی کودک یمهدها یساز یخصوص

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

 



 

 یمهدها یها نهیهز شیاز زنان کارگر با افزا یلیمجبور به کار هستند اما خ یبرخ ست،یهمه زنان انتخاب ن یبرا اشتغال

  .فرزندانشان را کجا بفرستند دانند، یکودک نم

  

کار خود  طیرا صرف اشتغال در مح یو هم وقت یرا صرف کار خانگ یادیزنان کارگر هم وقت ز لنا،یگزارش خبرنگار ا به

از خانه مشغول به کار هستند،  رونیکه ب یانبوه مشکالت زنان کارگر، مراقبت از کودکان آنها در زمان انی. از مکنند یم

و کاهش  یخصوص متیگرانق یرا به مهدکودک بفرستند اما با ظهور مهدها ناز آنها مجبور هستند که کودکانشا یاست. برخ

 .اند مواجه شده یاریبا مشکالت بس زیزنان کارگر ن ،یدولت یروزافزون مهدها

 

دولت به  یبودن خدمات عموم چیه بایتقر یبه معنا نیاست و ا دهیدرصد رس 8۵کودک به حدود  یمهدها یساز یخصوص

  .از فرزندانشان است یزنان کارگر بابت نگهدار

 

گفته  یدولت یتعداد مهدها دی( در خصوص علت کاهش شدیستیسازمان بهز یمعاون امور اجتماع) دیفر یمسعود هللا بیحب

 .کاهش داشته است زین یده درصد پوشش ست،یفراهم ن یدولت یمهدها یده پوشش یاست: چون اعتبار الزم برا

 

نهاد  نیصادق است. البته ا یدولت یکه در خصوص مهدها کند یم نییکودک تع یمهدها متیبابت ق یهر ساله نرخ یستیبهز

استان تهران(  یستیسازمان بهز یتحت کنترل است. موقر )معاون امور اجتماع متیکودک گرانق یمعتقد است که نرخ مهدها

از تهران قرار دارند،  یکودک که در مناطق یو مهدها میندار ژهیو و یبه نام مهدکودک الکچر یگفته است: ما مهدکودک

بر اساس تعرفه سازمان  دیرقم هم با نیکه ا رندیگ یم شانیها بابت فوق برنامه یا  نهیکه دارند، هز ییایرافجغ عتیباتوجه به موق

بر اساس توافق دو  دیکنند و با نهیهز نیها را مجبور به پرداخت ا خانواده توانند ینم زیکودک ن یباشند و مهدها یستیبهز

 .طرف باشد

 

ستاره  ۴مهد  کیطور مثال  به شود، یاضافه م هیدرصد به مبلغ پا 1۵تا  1۰هر ستاره،  یازا دارند که به هیها نرخ پا تمام مهد 

کودک استان تهران بر اساس  یمهدها هی، شهر98در سال  یستیدارد. براساس مصوبات سازمان بهز یشتریدرصد نرخ ب ۵۰

فوق  تیهر فعال هی. شهرافتی شیصد افزادر29 زانی، به م1397نسبت به سال  نبازار استان تهرا میمصوبه کارگروه تنظ

 بیمهدکودک )پس از اعمال ضر یینها هیدرصد شهر13جلسه )چهار جلسه در ماه( معادل  کی یا هفته یبه ازا یا برنامه

نسبت به سال قبل همان  رییغرتبه بدون ت بیکشور، همانند سنوات گذشته ضر یستیرتبه( است. بر اساس بخشنامه سازمان بهز

هر ستاره  یو هر رتبه تا چهار ستاره به ازا هیپا هیستاره مشروط شهر کیکودک  یمهدها کهیماند، بطور یباقدرصد 1۰

 .داشتند هیشهر شیافزا هیپا هیدرصد نسبت به شهر1۰

 

 یخصوص یها مهدکودک یباال یها نهیهز

 

شطرنج،  ت،یبابت استخر، اسک ییها نهیداده است. هز شیرا افزا ها هیکودک عمال  مبالغ شهر یدر مهدها یجانب یها نهیهز

 3۰تا  1۵به  تیرا در نها ها هیکه شهر یقیو آموزش موس یخوان شاهنامه ،یخارج یها آموزش زبان ،یورزش یها سالن

کودکان  ازیمورد ن ریالتحر رفت و برگشت و لوازم سیسرو ه،یمبالغ تغذ دیبا ها نهیهز نیداده است. به ا شیدر سال افزا ونیلیم

  .افزودرا 

 

ماهه طبق قانون  ۶ یمرخص کیتنها  یاندک است، آن گروه از مادران بعد از باردار یدولت یها آنجا که تعداد مهدکودک از

عدم  کسوینام کند. از  مهدها ثبت نیاز ا یکیفرزندش را در  ایتن به ترک کار بدهد  دیبا ایدارند و سپس  اریکار در اخت

 یوجود آورده و ز سو زنان شاغل به یرا برا یدیایمشکالت ز یکار زنان بعد از باردار کارفرما در اخراج از تیممنوع

کودک تن  یبه مخارج گران مهدها دیپس با نیآن گروه از زنان شاغل که قادر به بازگشت به محل کار خود هستند، از ا گرید

  .بدهند

 

و  شود یجزو سوابق زِن کارگر محسوب م مانیزا یمرخص نکهیزنان کارگر دارد ازجمله ا یبرا یقانون کار امکانات اگرچه

در  نیهمچن  .شود یشده پرداخت م مهیبه ب یباردار امیغرامت دستمزد ا ،یاجتماع نیمدت از طرف سازمان تأم نیدر طول ا

هر سه  کودک، یماهگ 2۴حداکثر تا  توانند یکارگر زن هستند، زنان پس از شروع به کار مجدد م یکه دارا ییها کارگاه



از مراکز  یلیدر خ حال نیبا  ا شود، یفرصت جزو ساعات کار آنان محسوب م نیدهند و ا ریساعت به بچه خود ش میساعت، ن

  .دیآ یبه وجود نم کارماده قانون  نیاز ا یریگ کودک وجود ندارد و طبعا  امکان بهره یمهدها ،یو اقتصاد یدیتول

 

 د دارد؟فرزندان معلمان مهدکودک وجو یبرا ایآ

 

از زنان در مدارس  یادیز تیجمع نکهی: با ادیگو یم لنای( در گفتگو با ایرانتفاعیمعلم آزاد )شاغل در مدارس غ کی

به زنان در نظر گرفته نشده است. در مدارس   بابت اختصاص مهدکودک یدیتمه چیاشتغال دارند اما ه یرانتفاعیغ

برعهده خود معلم  ها نهیو صفر تا صد هز شود یپرداخت نم دکبه مهدکو بابت سپردن کودکان یا نهیهز چیه ،یرانتفاعیغ

  .است

 

 طیمشکالت زنان شاغل چه در گروه معلمان باشند و چه زنان کارگر، ما را متوجه شرا گریمشکل در کنار د نی: ادیافزا یم او

است. معلمان  مهیآزاد هستند، ب . در بخش زنان معلم شاغر خصوصا آنها کهکند یزنان شاغل م یرو شیسخت و دشوار پ

امروز، عالوه بر حقوق،  ییکرونا امیمانند ا یگرید یلیو هم در هر تعط بستانهم در سه ماه تا ،یرانتفاعیشاغل در مدارس غ

 .ندارند مهیب

 

 زیمختلف و ن یها زنان شاغل در بخش نیدر پرداخت حقوق ب ضی: تبعدیگو یم یرانتفاعیمعلم شاغل در مدرسه غ نیا

بودن دستمزد زنان  تر نییاز فرزند به وجود آورده است. اصوال پا یرا بابت ادامه شغل و نگهدار یادیز یها یمعلمان، دشوار

 شود یزنان به وجود آورده و موجب م یبرا ینگران کیو آزاد،  یررسمیغمشاغل  ژهیمشاغل به و ینسبت به مردان در برخ

مهدکودک  کی نهیهز ی. وقتدیایکودک برن یمهدها یباال یها درکنار پرداخت یدگزن ادیز یها نهیاز زنان از پس هز یلیخ

 .کنند ینم دایمهدها را پ نمعلمان آزاد توان فرستادن فرزندانشان به ا ایتومان باشد، طبعا  کارگران  ونیلیم 2ماهانه 

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

 

 

   میآواره شو میخواه ی/ نمیبه بخش خصوص ی"گازبان" از واگذار یروهاین ینگران

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

 



 

 میآواره شو میخواه ی/ نمیبه بخش خصوص ی"گازبان" از واگذار یروهاین ینگران

  .هستند رانیگاز ا یتحت پوشش شرکت مل رهیو خروج از دا یبه بخش خصوص یگازبان نگران واگذار یروهاین

  

ابراز  یبه بخش خصوص یگازبان یز احتمال واگذارا لنا،یگازبان سراسر کشور در تماس با خبرنگار ا یروهایاز ن یجمع

 .کردند ینگران

 

نوشته شده، آمده است در نظر  یگاز استان یها شرکت رانیکه در اسفندماه سال گذشته خطاب به مد یا قرار معلوم، در نامه از

 ها، یاریده ،یی/ روستایرشه یها ینشان در شهرها و روستاها ازجمله آتش یرسان خدمات انیبه متول یاست خدمات گازرسان

 .را دارند، واگذار شود یاداره امور گازبان وانکه ت ییها مجموعه ریسا ای ها یبخشدار

 

: به نظر ندیگو یگازبان شده؛ آنها م یروهاین یصادر شده، موجب نگران رانیگاز ا ینامه که توسط مقامات شرکت مل نیا

و  ها گاهیکارگران شاغل در آن جا یکه موجب آوارگ یه بخش خصوصسوخت کشور ب یها گاهیجا یبعد از واگذار رسد یم

 .است دهیگازبان رس یروهایاز آنها شد، حاال نوبت ن یادیتعداد ز یکاریب

 

 رانیگاز ا یاز مسئوالن شرکت مل م،یسوخت دچار شو یها گاهیبه سرنوشت کارگران جا میخواه ینم نکهیا انیبا ب روهاین نیا

 .را متوقف کنند یگازبان یردرخواست کردند واگذا

 

 یمشاغل و کمبود امکانات شغل یبند طرح طبقه یعدم اجرا ،ییدر حال حاضر به خاطر کار در مناطق روستا گازبانان

 .هم بدتر شود نیشان از ا اوضاع اشتغال خواهند یهستند و نم مند هیگال

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

  

  

   خورد دیکل یرسم تیتان تهران/ شکااس یتوسط کانون شوراها ۹۹درخواست ابطال دستمزد 

 

 
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 



 

  .زد دیابطال دستمزد را کل یبرا تیشکا ه،ییقوه قضا یوکال یکار استان تهران با هماهنگ یاسالم یشوراها یهماهنگ کانون

  

قوه  یوکال حقوق عامه کانون ونیسیکم یتهران استان تهران با همکار یاسالم یکانون شورا لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .زده است دیرا کل 99از دستمزد  تیموضوع شکا هییقضا

 

حقوق  ونیسیشده توسط کم یمعرف یبه وکال یتشکل کارگر نیکار استان تهران، ا یاسالم یشوراها یگفته کانون هماهنگ به

 نیدر ا زیجلسه ن کیمعلوم، عدالت ثبت شود. از قرار  وانیدر رابطه با ابطال دستمزد، در د تیاند تا شکا عامه وکالت داده

و  کیدر انتظار  بازشدن دفاتر خدمات الکترون تیاست؛ در حال حاضر، شکا هصورت گرفت یرابطه برگزار شده و هماهنگ

 .ردیگ یکار صورت م نیا ندهیآ یاست و احتماال  در روزها ییثبت نها

 

است و کانون  یقانون کار و الزامات قانون ۴1ماده  تیعدم رعا لیبه دل 99درخواست ابطال دستمزد  ت،یشکا موضوع

  .شده، لغو شود نییدستمزد تع نیخواسته است که ا ییاستان تهران از مراجع قضا یشوراها یهماهنگ

۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

 

 


