
 

 

 ۱۳۹۹ماه  بهشتیارد یاخبار وگزارشات کارگر

 

 خبرگزاری تسنیم

ماه درآمد نداشته  ۲ یهزار کارگرساختمان ۲۰۰و  ونیلیم ۱/ یضربه مهلک کرونا به کارگران ساختمان

  اند

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

و  ونیلیم کیگفت: حدود  یدرباره کارگران ساختمان یکارگران ساختمان یصنف یانجمن ها یکانون عال سیرئ بینا

 یهم نم یکاریب مهیروبرو هستند و مشمول ب ینداشته اند و با مشکالت متعدد یاسفند ماه درآمد یهزار کارگر از ابتدا۲۰۰

  .شوند

 یوگو با خبرنگار اقتصاد در گفت یکارگران ساختمان یصنف یانجمن ها یکانون عال سیرئ بینا ،یسادات یدهادیس

قرارداد مشخص و  نکهیا لیبه دل یگفت: کارگران ساختمان یکارگران ساختمان یارکیب مهیدرباره ب م،یتسن یخبرگزار

  .کنند هاستفاد یکاریب مهیتوانند از ب یندارند،نم یمشخص یکارفرما

 چیپرداخت شود اما  تا کنون ه دهید بیآس یبه کارگران ساختمان یتیحما التیکه پرداخت تسه میکرد: ما تالش کرد انیب یو 

  .نکرده اند افتیرا در یتیبسته حما نیا یرگران ساختمانکدام از کا

با  ینداشته اند گفت: کارگران ساختمان یاسفند ماه درآمد یهزار کارگر از ابتدا۲۰۰و  ونیلیم کیحدود  نکهیا انیبا ب یسادات 

  .میاز دولت دار تیمعاش خود روبرو شده اند. انتظار حما نیدر تأم یمشکالت متعدد

 دیبخوان شتریب



 کنند یکه سوء استفاده م یانیبه کارگران با حداقل حقوق/کارفرما یکاریب مهیب پرداخت•

از  دهید بیآس یقرار بود به کارگران ساختمان نیاز ا شیکه پ نییبا بهره پا یتومان ونیلیدرباره پرداخت وام دو م یسادات

دارد و در صورت شروع  اریرا در اخت یساختمان کامل کارگران ستیل یاجتماع نیکرونا پرداخت شود، گفت: سازمان تام

به ثبت نام کارگران  یازین نیکند؛ بنابرا زیکارگران وار یها را به حساب ورمذک التیتواند تسه یم التیروند پرداخت تسه

 .ستین یساختمان

 نیتاکنون ا میدار اریاختکه در  یکرد:  بر اساس اطالعات انیب یکارگران ساختمان یصنف یانجمن ها یکانون عال سیرئ بینا

 .نشده است زیبه حسابشان وار یکنند که هنوز مبلغ یهستند اعالم م ریگیکه پ ینشده و کارگران ساختمان عیتوز التیتسه

 یها انجمن اریثبت شده در اخت انیرانیا یدر سامانه خدمات رفاه نکهیعالوه بر ا یکرد: اطالعات کارگران ساختمان دیتأک یو

مطالبات خود به  یندارند، برا یمشخص یعلت که کارفرما نیبه ا یقرار دارد. کارگران ساختمان زیآنان ن یصنف

مشکالت روز کارگران هستند. با  انیدر جر یکارگران ساختمان یصنف یها و اغلب انجمن کنند یمراجعه م شانیها انجمن

 .نکرده است یاقدام یدولت هنوز در رابطه با کارگران ساختمان حال نیا

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

   تپه بابت معوقات مزدی های استیجاری مجتمع هفت اعتراض راننده

۱۳۹۹/۰۲/۰۱  

ماه  ۵دلیل عدم دریافت  تپه؛ صبح امروز به  های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تعدادی از رانندگان ماشین

  .دستمزد، دست به اعتراض صنفی زدند

  

کارگری در مجتمع نیشکر هفت تپه خبر دادند که صبح امروز )یکم اردیبهشت ماه( بیش از  به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع

تپه که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی  های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت نفر از رانندگان ماشین ۸۰

خت نشده در محدوده مجتمع دست به ماه مطالبات پردا۵مدیران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، در اعتراض به

 .اعتراض صنفی زدند

در همین رابطه، یکی از کارگران راننده که نخواست نامش فاش شود به ایلنا گفت: ما به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد 

 .کار داریم

ره بهای خودروها پرداخت کند، او با بیان اینکه طبق قرارداد مدیریت شرکت باید هر ماهه مطالبات مزدی ما را به همراه اجا

و فروردین ماه سال جاری ماه  ۹۸های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند  افزود: درحال حاضر پنج ماه مطالبات مربوط به ماه

 .رانندهای استیجاری پرداخت نشده است

 

در مزارع مشغول کار هستند. ساعت در شرایط سخت  ۱۲تا  ۸بار هستند و روزانه  او افزود: رانندگان استیجاری غالبا وانت

بهای خودروهاست  کند فقط اجاره  های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می ست که راننده این درحالی

 .شود صورت حداقلی پرداخت می که آنهم با تاخیر و به

حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن  های استیجاری، رانندگان معترض های ماشین طبق اظهارت یکی دیگر از راننده

 .های خود را ندارند و با مشکالت بسیاری مواجه هستند ماشین

۱۳۹۹/۰۲/۰۱  

 

  :یکارگران ساختمان یانجمن صنف چند

   !میندار ینگار به جز نامه یدر خطر است/ راه یکارگران ساختمان شتیمع

۱۳۹۹/۰۲/۰۱  



 

  .دفاع کردند شتیبهبود مع یبرا یگر مشترک از مطالبه یا هیانیاستان کردستان در ب یکارگران ساختمان یانجمن صنف چند

  

ضمن دفاع از حق  ،یا هیانیب یاستان کردستان با امضا یکارگران ساختمان یچند انجمن صنف لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .اند دهدر دوران بحران کرونا اشاره کر یخود، به مشکالت کارگران ساختمان یگر مطالبه

که توسط انجمن  «یگرسنگ یعنی شتیبدون مع نهیقرنط»از شعاِر  ده،یرس یهفت انجمن صنف یکه به امضا هیانیب نیا در

 ،ینگار نامه یاز طرق قانون یصنف یها مطرح شده، دفاع شده و آمده است که انجمن ارانیکام یکارگران ساختمان یصنف

 .کشور را دنبال خواهند کرد یساختمان رانکارگ شتیبحث مع ربط،یبا مسئوالن ذ داریو د یزنیرا

 .باشند یکارگران ساختمان شتیاند به فکر بهبود مع را حق خود دانسته و از مسئوالن در خواست کرده یگر مطالبه آنها

 :امضا شده است ریز یها توسط تشکل هیانیب نیا

 کردستاناستان  یکارگران و استادکران ساختمان یصنف یها کانون انجمن-۱ 

 شهرستان بانه یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۲

 و سروآباد وانیمر یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۳

 شهرستان سقز یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴

 شهرستان دهگالن یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۵

 شهرستان قروه یکارگران ساختمان یانجمن صتف-۶

 .واندرهیشهرستان د یمانکارگران ساخت یانحمن صنف -۷

۱۳۹۹/۰۲/۰۱  

 



   یبه بخش خصوص یسنگ کرمان به واگذار کارگران شرکت زغال اعتراض

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

 یبه بخش خصوص یسنگ کرمان به واگذار کارگران شرکت زغال اعتراض

 یموعه به بخش خصوصمج نیسهام ا یواگذار یدولت برا میهزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان، در اعتراض به تصم ۳ حدود

  .اعتراض کردند



  

شرکت، در سه شهرستان راور،  نیمتعلق به ا یها هزار کارگر شرکت زغال سنگ کرمان که در تونل ۳حدود  لنا،یگزارش خبرنگار ا به

)دوشنبه،  امروز ،یسهام آن به بخش خصوص یواگذار یمجموعه برا نیا رانیمد میدر اعتراض به تصم کنند، یکوهبنان و زرند کار م

  .دندی( دست از کار کشبهشتیارد ۱

خود شدند. آنها درخواست مالقات با  تیبه وضع یدگیشهرستان راور، کارگران مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و خواستار رس در

کار  نیموفق به انجام ادر محل کار،  یکسالت و عدم حضور و لیشهرستان را داشتند که به دل نیامام جمعه ا ،یسرکانیاالسالم تو حجت

  .جمعه با آنها مالقات کرد امام ندهینشدند اما نما

ها هم کارگران با هدف توقف  شهرستان ریشهرستان راور برگزار کنند. در سا یقصد دارند ادامه تجمع خود را مقابل فرماندار کارگران

 .و زرند تجمع کردند مقابل دفاتر ائمه جمعه کوهبنان یبه بخش خصوص یشرکت دولت نیا یواگذار

 ندیگو یدرصد از سهام آن را در بورس عرضه کنند. آنگونه که کارگران م ۴۵شرکت قصد دارند  رانیاعالم معترضان، مد براساس

کارگران را به  د،یاز ع شیپ یلیو چند روز تعط دیع یعموم لیتعط یخود در روزها یها نهیاز هز یجبران بخش یشرکت قصد دارد برا

  .شود یم جادیآنها فاصله ا یا مهیکار هستند؛ چراکه در سوابق ب نیمخالف ا اکند که آنه یمعرف یارکیب مهیب

 یشغل بیمشاغل، اعمال ضر یبند کامل و بدون نقص طرح طبقه ح،یصح یگفتند: اجرا لنا،یخود به ا یها خواسته گریکارگران درباره د 

سال سابقه کار در  ۱۵با درنظر گرفتن  ۷۰و  ۶۰فوالد در دهه  ین استخدامبر اساس قانو آور انیدر مشاغل سخت و ز یبازنشستگ

دستمزد  شیقانون کار و افزا ۷ماده  یو اجرا( ۹۲قانون کار مخصوصا اضافه کار )موضوع ماده  دمفا یمعادن زغال سنگ، اجرا

  .سنگ کل استان کرمان دن زغالکارگران معا یبرا انهیسال یها شیکار و اعمال افزا یسخت زانیمتناسب با نوع شغل و م

۱۳۹۹/۰۲/۰۱  

 

بازی شرکت  فقیه/ از خصوصی از نماینده ولی« شرکت زغال سنگ کرمان»های کارگران  درخواست

   رهایمان کنید

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

فی های صن ای به نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان راور، خواسته کارگران شرکت زغال سنگ کرمان با ارسال نامه

  .خود ازجمله توقف واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی را برشمردند



  

تنظیم شده، به « علی تویسرکانی»االسالم  به گزارش ایلنا، متن نامه کارگران شرکت زغال سنگ کرمان که خطاب به حجت

   :این شرح است

 بسمه تعالی

 نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم

 تویسرکانیاالسالم  جناب حجت

سنگ کرمان که یکی از ارکان مهم  بازی در شرکت زغال رساند پس از بیست و پنج سال خصوصی احتراما به استحضار می

های دولت آغاز شده که  های زیرمجموعه صنعت ذوب آهن ایران است، بار دیگر بازی جدیدی به نام ارائه سهام شرکت

   .رکت شده استنگرانی بیش از سه هزار کارگر این ش موجب دل

سنگ کرمان تکه تکه و به بخش  ل های منتخب مردم آغاز شد، شرکت زغا های امالکی در دولت از همان زمانی که بازی

هایش  های زرند کوهبنان و راور بود، شرکتی که بیمارستان خصوصی واگذار شد، شرکتی که زیربنای توسعه  شهرستان

های  افتاده از شهرستان را به صورت کامل در اختیار مردم روستاها و شهرکهای دور بهترین امکانات درمانی در بخش

ند،  ا نمود. امکانات رفاهی و تفریحی و درمانی آن را را اکثریت مردم در ذهن خود بایگانی کرده کارگری را فراهم می

  .ام بودها و مراکز تفریحی سینما و مراکز ورزشی آن زبانزد خواص و ع سازی ها، خانه سازی جاده

سنگ در زیر  ولی به ناگهان ورق برگشت و طی دو دهه مایملک این شرکت چوب حراج خورد و کارکنان معادن زغال

عدالتی مزدی و اجتماعی کمر خم نمودند، نه از طرف دولت حمایت شدند، نه پیمانکاران خصوصی حق کارگران را ادا  بی

یافتیم، نه قانون  ها که آنهم با اعتصاب دست می اندک وزارت کار آن سال های نصفه نیمه و دستمزد نمودند، شواهدمان بیمه

  .رسید شد نه از عدالت خبری به گوش می کار در قبال کارگران اجرا می

بازی اختیاری شرکت آزاد شویم  سازی در معادن توانستیم از خصوصی با تحصن و اعتراض به نحوه خصوصی ۸۹در سال 

به دلیل بدهی دولت و تهاتر ناشی از این بدهی در پایان دولت  ۹۲صلی معادن بازگردیم. در سال و به وزارت صمت، خانه ا

سازی،  وقت این شرکت با چند مجموعه دیگر به صندوق بازنشستگان فوالد واگذار گردید و دیگر کمک چندانی نسبت به نوین

شرکت را نگهداری و از منافع آن دفاع نمودیم، بازهم سازی معادن نگردید، با دست خالی و توان کارگری  تجهیزات و آماده

زایی اذهان کارگران را متشنج نموده و اعصاب و روان آنان را به هم ریخته است. درخواست داریم قبل از  صدای وحشت

منافع اندیشی نمایید تا امنیت شغلی کارگران و  سنگ برای رفع آن چاره هرگونه مشکل برای قشر زحمتکش معدنکاران زغال

   .سنگ که مربوط به همین مردم است، فراهم آید ملی شرکت زغال

ها در سطح صندوق بازنشستگان فوالد و رفع سایر مشکالت کارگران این  بازی لذا خواهشمندیم جهت رفع احتمالی خصوصی

  :شرکت از قبیل

 تبدیل وضعیت قرارداد کارگران از انجام کار معین به قرارداد دائم*

 کارگران به علت بیماری کرونا۱۳۹۹ق بیمه و تامین حقوق فروردین ماه پرداخت ح*

  بندی مشاغل اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه*

با اجرای سابقه  ۷۰و  6۰آور بر اساس قانون استخدامی فوالد در دهه  ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان*

  سنگ سال کار در معادن زغال ۱5

قانون و مقررات کار جمهوری اسالمی  ۷و امنیت شغلی ماده  ۹۲فاد قانون کار مخصوصا اضافه کار، اجرای ماده اجرای م*

 ایران

 افزایش دستمزد ثابت  اداره کار نسبت به سایر مشاغل و افزایشات سالیانه برای کارگران معادن زغالسنگ کل استان*

مهری مسئوالن  های معاند نگردد زیر کاسه صبر کارگران از بی رسانهیاریگرمان باشید تا این مشکالت باعث سوءاستفاده 

هایمان را به سمع و نظر مسوالن برسانید،  لبریز شده و تنها سنگر باقی مانده ما رهبری است، لذا خواهشمندیم خواسته

  .هایمان به حق است و منتظر عدالتیم خواسته

 سنگ کرمان با تشکر، کارگران معادن شرکت زغال



۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

   در دو حادثه مصدوم شدند یمعدنچ ۴معدن زغال سنگ پابدانا/  زشیر

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

انجام کار  نیح یگذشته، چهار معدنچ یکرمان در روزها یسنگ پابدانا جنوب دنبال وقوع دو حادثه جداگانه در معدن زغال به

  .شدند یتونل زخم زشیبر اثر ر

  

بخش طغر الجرد  یجنوب یدر معدن زغال سنگ پابدانا شیروز پ ۵ادثه اول که حدودا در ح لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 مارستانیکارگران به علت جراحات به ب نیمصدوم شدند که دو نفر از ا یشهرستان کوهبنان کرمان داد، سه کارگر معدنچ

 .کرمان منتقل شدند

معدن بر اثر  نیانجام کار در هم نیح یگریکارگر د شود، یماه  مربوط م نیفرورد ۳۱که زمان آن به شب  گریدر حادثه د اما

 .مرکز استان کرمان منتقل شد مارستانیکه به ب شود یم تیتونل دچار مصدوم زشیر

معدن در  نیاز کارگران ا یکیخبر گفته است:  نیا دییکوهبنان( با تا یتعاون کارو رفاه اجتماع سی)رئ یاله فیس محسن

 .هستند یبستر مارستانیدر ب یبه علت شکستگ زین گریکماست و دو کارگر د

علت حادثه مامور شدند و به  یبررس یاز بازرسان اداره کار برا یشهرستان، گروه نیادامه داد: به دستور فرماندار ا او

 .برخورد خواهد شد یاعالم و با مقصران احتمال ها یبررس جهینت یزود

۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 

 

 رانیکارگران در ااز  تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی آبادان شگاهیپاال۲کارگران فاز تجمع اعتراضی 



۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

(برای اعتراض به بالتکلیفی دژ البرز ایشرکت آر)آبادان شگاهیپاال۲فاز  اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران ۲روز سه شنبه 

 زدند. هشگایپاال نیمقابل ا شغلی و معیشتی دست به تجمع

 یکرونا کارگاه از سو یماریب وعی: از اسفندماه سال گذشته همزمان با شبه خبرنگار رسانه ای گفتند معترض کارگران  

پروژه کارگران به کار بازگردند. اما  شرکت  نیمجدد ا تیشد با فعال نیو کارگران مرخص شدند و قرار بر ا لیتعط مانکاریپ

 هم شرکت را نیا یبوم یروهاینفر از ن۲۰نکرد و  یربومیغ یروهاید اقدام به بازگرداندن ندژ البرز با شروع کار مجد ایآر

 .اخراج کرد

 .اسفندماه پارسال پرداخت نشده استمطالبات  گریو د یدیحقوق ، عو از حقوق بهمن ماه سال گذشته  یبخش افزودند:آنها 

آبادان  شگاهیپاال ۲شرکت در فاز  نیا تیآغاز فعال یتداخصوص گفت: از اب نیدژ البرز در ا ایکارگاه شرکت آر سرپرست

 .و مشغول به کار شدند یآبادان معرف شگاهیپاال یانسان یرویتوسط ن یبوم یروین ۶۰

و  ستیشرکت شاغل ن نیدر ا یربومیغ یروین چیاکنون ه اقدام شد و هم روین لیاز کار نسبت به تعد ی: با اتمام بخشوی افزود

 .قرار دارد تیدر اولو یاده از کارگران بوماستف یدر فاز بعد

خواهد  زیبه حساب کارگران وار یمانده که بزود یاسفندماه سال گذشته کارگران باق حقوقاز حقوق بهمن و یافزود: بخش یو

 .شد

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 

 نرایاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

مقابل  ماه حقوق ۲نسبت به عدم پرداخت  پارس یمجتمع مسکون رستوران های کارگران اعتراضی تجمع

 جم یفرماندار

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

برای بنمایش گذاشتان اعتراضشان نسبت به عدم  پارس یمجتمع مسکون رستوران های کارگران اردیبهشت، ۲روز سه شنبه 

 تجمع کردند. در استان بوشهر جمان شهرست یمقابل فرماندار ماه حقوق ۲پرداخت 

اسفندماه سال  یکه از ابتدا مینفر کارگر هست ۹۰گفت: ما حاضر در تجمع به خبرنگاریک رسانه محلی از کارگران  یکی

هم از  یکاریب مهیگرفتن ب یبلکه برا میکن ینم افتیدر یو نه تنها حقوق میشد کاریکرونا از کار ب یماریب وعیش لیگذشته به دل

الزم با ما انجام نشده  یشرکت ساحل جام جم و اداره کار، همکار،پارس یجم، مجتمع مسکون جرگاز ف شیشرکت پاال یسو

 .است

فرماندار  ژهیمسئوالن شهرستان به و میدواریو ام میمراجعه کن یبه فرماندار یمال دیبه علت مشکالت شد میناچار شد امروز

 .کنند تیاجم در خصوص پرداخت حقوق معوقه ما را حم

است چون در زمان  یمدع مانکاریمشغول به کار هستند و پ روین نیتام یحجم یکارگران با قرارداد ها نیاازقرارمعلوم،

 امکان پرداخت حقوق کارگران را ندارد. ردیگ یصورت نم یبه و یپرداخت ی کارفرمای اصلیرستوران، از سو یلیتعط

 رانیا از کارگران در تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه مقابل اسوجی یرانندگان اتوبوس شهر ات اعتراضیتجمع

  راحمدیو بو هیلویکهگ یو استاندار ی یاسوجشهردار



۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

ی)زیرمجموعه شهرداری( برای اعتراض به به شهر یها سابقه اتوبوساز رانندگان با  یجمع اردیبهشت، ۲روز سه شنبه 

 .تجمع کردند راحمدیو بو هیلویکهگ یو استاندار ی یاسوجشهردار عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه مقابل

 یها ماهشامل معوقات  نیسه ماه از اکه   میماه حقوق طلب دار ۷ما گفت:به خبرنگاران  حاضر درتجمع  از رانندگان یکی

 .بر می گردد ۹۸بهمن و اسفند سال ،یآذر، د یها ماهبه  و چهارماه دیگرش ۹۷می باشد بهمن و اسفند سال  ،ید

 کاریسه ماه ب زیاند. تابستان ن پرداخت نکرده زیما را ن یها یمرخص حقنوات وس ، یدیع،ها  ماه نیا وی افزود:حق بیمه

 .میا بوده

 رانیارگران در ااز ک تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 یعنی شتیمع نیبدون تام نهیقرنط» یاعتراض نیکمپبیانیه جمعی در اعتراض به بازداشت دست اندرکاران 

 «یگرسنگ

ا انتشار بیانیه نسبت به دست ب مستقل یاستان کردستان به عنوان تشکالت یکارگران واستاد کاران ساختمان یصنف یانجمنها

 اعتراض کردند. «یگرسنگ یعنی شتیمع نیبدون تام نهیقرنط» یاعتراض نیکمپاندرکاران 

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 متن کامل بیانیه:

 .با عرض سالم و احترام فراوان

ان  یساختمان انجمن کارگران رهیمد تیه ارانیشهرستان کام یتیدستگاه امن رایهمچنانکه دوستان بزرگوارمان مطلعند اخ

 طیدر شرا یبضاعت ساختمان یاسف بار کارگران ب تیبه وضع یاعراض نیکمپ لیشهرستان را احضار و در خصوص تشک

،  یبه مشکالت جامعه کارگر یتیشده است. نگاه امن زداشتهم با یخواسته و چند ساعت حیبحران کرونا از انها توض

 یبا خواستگاها یاجتماع یو نقش گروها گاهیبه جا یتوجه یب یکارگرو تشکالت  یمردم ینهادها تیفعال یساز تیمحدود

  . نوع برخوردهاست نیسبب ساز ا گریموارد د یلیو خ یدولت نسبت به مشکالت کارگران ساختمان یتوجه یمتفاوت و ب

از  یکیه ، درنظر گرفته شد یا ژهیو گاهیان جا یبرا یرغم انکه در قانون اساس یحق است عل یمطالبات صنف یریگیپ

 یعنی شتیبدون مع نهیباشد. و شعار قرنط یجامعه مدرن متمدن و ارمانگرا بدور از خشونت م کی یافتگیارکان رشد 

 یریاز خشونت و تجمع و اعتراضات خودجوش و جلوگ زیرهپ یو در راستا یشعار کامال صنف کیخواسته و  کی یگرسنگ

 قیاز طر یاست. انعکاس مشکالت جامعه کارگر ریتقد یشک جا یرفته و بصورت گ هایاز کم و کاست هایاز سو استفاده بعض

و  چوبو اعتراضات در چهار یمجاز یفضا یارتباط جمع یو کانالها هیانیو ب ینامه نگار لهیانجمنها به قدرت حاکمه بوس

. انجمنها به ریپذ هیجو تو یقانون یو به شرط عدم اخالل در نظم و منافع عموم یاست که عاد یخود روند یاصلوب قانون

 یاسیس کردیطبقه را بدور از رو نیا یهایموظفند طبق اساسنامه کم و کاست یکارگران و استادکاران ساختمان ندهیعنوان نما

 یمتوجه ساختن نهادها یو در راستا یانسان ارانیحرکت انجمن کارگران کام تین وکنند. اراده  یدگیبرجسته وبدان رس

 .در آن وجود ندارد یاسیخاص س تیسو ن چیصورت گرفته و ه یناسب کارگران فصلنام تیمربوطه به وضع

با تشکالت  یتیامن ینظر برخورد ارگانها دیاستان کردستان ضمن خواستار تجد یکارگران ساختمان یصنف یانجمنها ما

. میدان یم یرا ضرور یصنف تیبه فعال یتیو نگاه امن کردیدر رو رییتغ نیو درک متقابل و همچن ییهم افزا یکارگر

و سرپوش نهادن به  یحقوق انسان نیتر ییسلب ابتدا یدر واقع به معن شهیواند انیرسانه و ب یدر ازاد یساز تیمحدود

 . و بر خالف قانون اساس است یو اجتماع یفرهنگ یافتگیاز رشد  یریمعضالت جامعه و توسعه فساد و فقر و جلوگ

بر استمرار  دیمستقل ضمن تاک یاستان کردستان به عنوان تشکالت یکاران ساختمان کارگران واستاد یصنف یانجمنها ما

و  ییبر هم فزا یمبتن یدر حوزه صنعت ساختمان و چهارچوپ اساسنامه خواستار تعامل و گفتمان یصنف تیاستقالل فعال

 میاستان کردستان هست یرگرجامعه کا یبر فضا یتیامن یتگاههادس یهایجهت رفع نگاها و نگران یو بستر ساز یهمکار

 .میکن یم تیحما ارانیانجمن کام یصنف یهایریگیوپ یاز اقدامات قانون نیوهمچن



 کردستان یکارگران ساختمان های انجمن کانون

 بانه یکارگران ساختمان صنفی انجمن

 و سرواباد وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمن

 سقز یکارگران ساختمان صنفی انجمن

 واندرهید یکارگران ساختمان فیصن انجمن

 دهگالن یکارگران ساختمان صنفی انجمن

 قروه یکارگران ساختمان صنفی انجمن

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 ماه حقوق ۲به عدم پرداخت در اعتراض  هگمتانه همدان یمیکارگران پتروشسر گشاده نامه 

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

آنزان(با انتشار نامه ای سرگشاده اعتراضشان را  صنعت میهید یمانکاریپ)شرکت هگمتانه همدان یمیپتروش پروژه کارگران

 ماه حقوق اعالم کردند.۲نسبت عدم پرداخت 

 متن نامه بقرارزیراست:

 .که حرف کارگران را گوش بدهد ستین ییرسد و گوش شنوا ینم ییکارگران هست که به جا یصدا فقط

و  میستیمملکت ن نیما جز ا ایآ ؟یاسالم ینظام و جمهور یبرا میشویدادن ارزشمند م یما کارگران موقع انتخابات و را چرا

 . میباش ینم

 د؟یرس ی،چرا به داد کارگران نم دیمجلس کجا هست ندگانینما انیآقا

کارگران ، که  یحقوق برا نیی، آن از تع میبریو در منزل به سر م میشده ا کاریب دوران سخت کرونا که همه از کار نیا در

ما کارگران نشده ،الاقل حقوق عقب افتاده خودمان را  بیدولت هم که فقط نص یفقط کارفرما را در نظر گرفتن و کمک ها

 .پرداخت کنند دییبگو

همان کرامت سلحشور هنوز حقوق بهمن و اسفند سال  ای صنعت میهید یمانکاریهگمتانه همدان پ یمیکارگران پتروش ما

 . مینکرد افتیگذشته خود را در

 . دیی،الاقل حقوق خودمان را پرداخت نما شودیما نم چکدامیسال شامل ه انیو سنوات پا یدیاست که ع یهم طور قرارداد

 . شدبا یما نم یجوابگو چکسیه،شده لیاز اواسط اسفند کارگاه تعط نکهیبه ا باتوجه

 .میخواه یو حقوق اضافه هم نم میباشیخواهان حق و حقوق خود م فقط

 هگمتانه همدان یمیپتروش کارگران

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 منبع متن اصلی نامه : سایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

 

  کند؛ یم یدولت را بررس یاقتصاد یها استیس لنایا



حباب  جادیتا ا ی/ از ابرسپرده گذاران بانک ؟یبرالینئول یها استیس ایزاست  عادالنه دستمزد تورم شیافزا

   مردم ینگینقد یآور جمع یدر بازار بورس برا

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 

 

اب در بازار بورس حب جادیتا ا ی/ از ابرسپرده گذاران بانک ؟یبرالینئول یها استیس ایزاست  عادالنه دستمزد تورم شیافزا

 مردم ینگینقد یآور جمع یبرا

که اگر از طبقه کارگر و  یمردم ست؛یبالقوه بازار بورس چ گذارانِ  هیاقتصاد، گناه مردم و سرما شانیبازار پر نیا در

ه و هر و هر ما افتهین شیافزا یزندگ یها نهیبه اندازه نصف هز یحت« تورم زا بودن»باشند، دستمزدشان به بهانه  ریمزدبگ

را تحمل کنند؛  یزندگ یها نهیآور هز و باال رفتن سرسام دهیدولت را بر دوش کش یاقتصاد یها یتراپ عواقب شوک دیسال، با

 یمکرر دولت، آن را در بازار سهاِم حباب غاتِ یهم داشته باشند و در اثر تبل یاندک هیکه اگر از قضا، سرما یمردم

  !کشد؟ یبتشان به کجا معاق ستیکنند، معلوم ن یگذار هیسرما

  

است که با  لیدل نیبه هم قا  یو دق هراسد یدر اقتصاد م ینگیحجم نقد شیاز افزا« ظاهرا  »دولت  لنا،یگزارش خبرنگار ا به

اند حداقل دستمزد  امسال حاضر نشده ها یکار مخالفت کرده است؛ دولت یعالیعادالنه دستمزد کارگران در شورا شیافزا

حداقل  یدرصد ۲۱ شیدهند و تنها با افزا شیافزا یبانک مرکز یاعالم یِ رصدد ۴۱.۲ یتورم رسم هیبه پا یکارگران را حت

   .اند ( موافقت کردهینصف تورم رسم با  یدستمزد )تقر

 تورم است؟ جادیمسئول ا یکس چه

در جامعه، موجب باال رفتن  ینگیحجم نقد شیزاست و با افزا دستمزد کارگران، تورم شیکه افزا کند یادعا م یدر حال دولت

 چیتمام شده کاالها و خدمات، ه متیبودن سهم دستمزد در ق نییادعا باتوجه به پا نیکه نه تنها ا شود یم یاساس یکاالها متیق

خوِد دولت!  یاِعمال یها استیاست، در س یگرید یدر جا ینگیحجم نقد شیعلت افزا لکهندارد ب ینیع تیو سند یعلم یمبنا

به جامعه در مواقع  لایر قیها گرفته تا تزر سپرده نیا انهیماه یو سود باال یبانک یها و سپرده« شبه پول» یباالاز حجم 

کاهش کاذب  ن،یکاالها و خدمات و همچن بازاردر  یبرالینئول یها استیاقتصاد با  اعماِل س یبحران و البته شوک درمان

هستند که موجب باال رفتن نرخ تورم در جامعه  ییها استیس یمردم، همگ یزندگ یاساس یعرضه با اقدام به صادرات کاالها

طبقات  نیتر را همواره به سمت فرودست ریشمشم زیلبه ت ن،یآفر اصالح ساختار اقتصاِد فربه و تورم یجا اما دولت به شوند یم



خانوار هم  یزندگ یها نهیاز هز یمین یحت نِ یرا که قادر به تام رانیبگ و حداقل دستمزِد حداقل ردیگ یآنها م شتیاجتماع و مع

    .داند یتورم در جامعه م جادیمسئول ا ست،ین

پول نقد  هدف یب عیاقدام به توز ،یداخل دیتول دیمردم با هدف خر یاعتبار یها اعتبار و شارژ کارت نیتام یجا که به یدولت ایآ

ندارد، خود مسئول  ها یدرصد کی یِ بانک یها به پول و سپردهبر حجم انبوه ش ینظارت چیه گر،ید یو از سو کند یدر جامعه م

 لیاز اقتصاد تحم یبه بخش یدرصد گران ۲۰۰ کبارهی ،یکه با استفاده از شوک درمان یدولت ای! آست؟یتورم به بازار ن قیتزر

 ایکند که ده درصد  ادعا تواند یآبان ماه سال گذشته(، م یروزها نیدر آخر نیبنز یدرصد ۲۰۰ ی)نمونه آن گران کند یم

 شتریب ر،یسه سال اخ نیا یارز یها شوک ای! آ؟تورم و گران شدن کاالهاست جادیعامل ا شتر،یب یمزد شیدرصد افزا ستیب

 !تر است؟ عقب ها نهیاز حداقل هز ونیلیچند م شهیدستمزد کارگران که هم شیافزا ایرا باال برده است  ها نهیهز

 تورم

 !زاست؟ دستمزد، تورم شیافزا ایآ

: براساس محاسبات انجام شده، دیگو یتورم زا بودن دستمزد م ی( در رابطه با ادعای)کارشناس مسائل اقتصاد یسلطان احسان

به کل  یواحِد درصد سود پرداخت کیمعادل کمتر از  ،یردولتیکار غ یرویکل ن یحقوق قانون هیپا شیده درصد افزا

 .است یبانک یها سپرده

 یدرصد سود پرداخت ۴تا  ۲.۵معادل پرداخِت  ،یردولتیکار غ یرویحقوق کل ن هیپا شیپنجاه درصد افزا ،یسلطان ی گفته به

  .است یبانک یها به کل سپرده

و به تبع آن،  یکه در برابر شوک ارز شود یدستمزدها مقاومت م شیبه شدت در برابر افزا یطی: در شرادهد یادامه م او

کسب و کار، اعتراض  ای دیتول یها نهیهز ریو صعود سا یبانک التیتسه یسود باال ه،یاد اولمو متیق یبرابر ۴تا  ۳ شیافزا

منافع وابستگان قدرت  نیتام یاز مردم و در سو یتورم اتیبه منظور اخذ مال یزشوک ار برالینئول استی. سشود ینم یچندان

 .شد یاصالح م ا متناسب با ارزش لایردستمزده دیبا بود، یم نیا ریو ائتالف غالب انجام شده است که اگر غ

 

و توازن عرضه و تقاضا را در  شود یم یدرصد کیگذاران  سپرده بیکه هر ماه نص یو سود انبوه یبانک یها از سپرده ریغ

 .انجامند ینرخ تورم م شیهم در نوعِ مداخله دولت در اقتصاد وجود دارند که به افزا یگرید یها مولفه زند، یبازار به هم م

 !دهد؟ ینم «یکارت اعتبار»دولت به مردم  چرا

: دولت اگر واقعا  قصد دارد از فربه دیگو یعوامل م نیمذاکرات دستمزد( در رابطه با ا یکارگر ندگانی)از نما یقیتوف فرامرز

کرونا و  ارانهی ن،یبنز ارانهی شت،یمع ارانهی–رنگارنگ  یها ارانهی یکند، چرا به جا یریدر بازار جلوگ ینگیشدن حجم نقد

قدرت  تواند یشارژ شدن مداوم بدهد، م تیبا قابل «یکارت اعتبار»اگر دولت به مردم  دهد؟ یبه مردم نم ی، کارت اعتبار-...

 ییدر دوران پساکرونا« تقاضا کیتحر»تورم،  جادیبدوِن ا ب،یترت نیکند و به ا جادیا یسبد معاش از محصوالت داخل دیخر

 .کار را بکنند نیا دیاست، با ییونادر دوران پساکر یداخل یتقاضا کیشان واقعا تحر. اگر قصدشود یم سریم

در دستور کار قرار خواهد  یداخل یتقاضا کیتحر استیصنعت، معدن و تجارت گفت: س ریماه، وز نیو هفتم فرورد ستیب

 .گرفت

که در سازمان برنامه و  دیجهش تول یزیر و برنامه یجلس ستاد راهبر نیصنعت معدن و تجارت در هفتم ریوز یرحمان رضا

 .شده است نیبرنامه تدو ۴۰محور و شامل  ۷در  دیجهش تول یوزارت صمت در راستا یها بودجه برگزار شد، گفت: برنامه

کشورمان  یدیتول یکشور در داخل و توسط واحدها یواردات یازهایدالر از ن اردیلیم ۱۰حدود  ندهیدر سال آ نکهیا انیبا ب یو

 یتقاضا کیبا تحر میکن یخواهد شد؛ افزود: تالش م جادیجوانان کشور ا یشغل برا یتعداد قابل توجه بیترت نیو به ا نیمتا

 .مربوطه جبران شود یها شده در بخش جادیا یکمبودها یداخل

است، چگونه  «دیجهش تول»به اجرا درآوردِن شعاِر  یکه تنها راهکار برا «یداخل یکاالها»یبرا« تقاضا کیتحر» اما

دستمزد است؛  یِ عادالنه و مکف شیبا افزا ریکارگران و طبقات مزدبگ دیراه آن، باال بردن قدرت خر کی شود؛ یم ریپذ امکان

که پول  یو کارگران هستند نه ثروتمندان رانیمزدبگ نیداخل، همواره هم دیتول یاالهاک ی بالقوه انیکه اتفاقا  از آنجا که مشتر

 دیقدرت خر شی، افزا«تقاضا کیتحر» یراه برا نیبهتر کنند، یم یو لوکس خارج یتجمل یکاالها دیخر بادآورده را صرف

 .انجامد یم یداخل یکاالها یمستمر و قابِل اتکا برا یتقاضا شیهاست که به افزا گروه نیا



 نکهیا یساخت داخل به جا یهاکاال دیخر یبه مردم برا یهم وجود دارد: دادن کارت اعتبار یگریراهکار د ،یقیگفته توف به

  .شود قیتزر هدف یبه جامعه به صورت سرگردان و ب یتومان ونیلیدو م ای یتومان ونیلیم کیوام 

 هیما مانند ترک هیهمسا یکشورها یاست که در همه کشورها حت یاستیبه مردم، س یکارت اعتبار ی: اعطاکند یم دیتاک او

 یداخل یکاالها یشده و تقاضا برا یریسرگردان در اقتصاد جلوگ ینگینقد قیز تزرا یبا دادن کارت اعتبار شود؛ یاجرا م

سال  یکارگر ندگانی. ما نماستیمشخص ن زند، ینم یدیاقدام مف نی، دست به چنیروحان یاقتصاد میاما چرا ت ابدی یم شیافزا

 !اتفاق هم افتاد نیکه متاسفانه هم شود ینده مفنر تورم از جا ک د،یریرا نگ ینگیرشد نقد یکه اگر جلو میگذشته هم هشدار داد

 !کند؟ یبازار بورس، پول مردم را جمع م قیدولت از طر چرا

و از  کند یم قیسرگردان به اقتصاد تزر ینگینقد گاه،یخودش گاه و ب یندارد و حت ینظارت ینگیبر حجم نقد کسو،یاز  دولت

 ییاز راهکارها یکیمردم را جمع کند؛  ینگیدون عاقبت، پول و نقدناکارآمد و ب یبا راهکارها «کند یم یسع» گر،ید یسو

سرگردان در دستور کار قرار داده، عرضه گسترده سهام  ینگینقد یآور جمع یدولت برا دیدر سال جد رسد یکه به نظر م

رس ها در بو سهام شرکت یخود را رو یها که پول خواهد یها در بورس است؛ دولت از مردم به کرات م شرکت

ربط  چیدر بازار سهام به وجود آمده که ه یحباب کاذب رسد یتقاضا در بورس، به نظر م شیکنند؛ با افزا یگذار هیسرما

 یلیرا خ شانیها هیبترکد، مردم سرما یناکرده روز یحباب، خدا نیها ندارد و اگر ا سهام شرکت یبا ارزش واقع یمنطق

خواهد  شیآن، پ گذاران هیسرما یو سرگردان یموسسات اعتبار یاجعه ورشکستگبدتر از ف یا و فاجعه دهند یراحت از دست م

 .آمد

دولت داغ شده است؛ جاذبه  یها یامروزه بازار سهام فقط با باز کند؛ یم« داغ»دولت به اشتباه بازار سهام را  ،یقیگفته توف به

  .اند تا پول نقد مردم از سطح بازار جمع شود به وجود آورده تهیفرمال

در بازار بورس،  یها نمودار شود و بازار سهام بترکد، آنچنان ورشکستگ شرکت یواقع طیکه شرا گری: دو سال ددیگو یم او

 !کنترل و مهار آن ممکن نخواهد بود؛ بدا به حال ورشکستگاِن آن روز ،یترفند چیرخ خواهد داد که با ه

ناخالص )شاخص وارن  دیبه تول هیبازار سرما یارزش جار حباب در بورس است؛ نسبت جادیدهنده ا ها، نشان مولفه همه

ابرحباب در  لیصعود کرده است که نشان دهنده تشک ۱۳۹۹ نیدر فرورد ۰.۸از  شیبه ب ۱۳۹۶در سال  ۰.۲بافت( از 

 نی. ادیبالغ گرد ۰.۳به  ۱۳۹۸سال  مهیبود که در ن ۰.۲ زانیبه م ۱۳۹۶بورس تهران است. شاخص وارن بافت در سال 

 ۰.۸از مقدار  ۱۳۹۹ نیصعود کرد و در فصل فرورد ۰.۵۵و به مقدار  افتی شیبه شدت افزا ۱۳۹۸خص در زمستان شا

 .عبور کرد

حباب در بازر بورس کرده  جادیاقدام به ا ،یخصولت ی ورشکسته مهین ایورشکسته  یها بنگاه یدولت با همدست رسد ینظر م به

 تیحما یخصولت یها کند؛ هم از بنگاه یآور مردم را جمع ینگیدف بزند؛ هم نقدهمزمان چند ه ر،یت کیتا به زعم خودش با 

 .ببرد شیخودش را پ یمال نیکند و هم تام

باشند،  ریکه اگر از طبقه کارگر و مزدبگ یمردم ست؛یبازار بورس چ ی بالقوه گذارانِ  هیگناه مردم و سرما ن،یب نیدر ا اما

عواقب  دیو هر ماه و هر سال، با افتهین شیافزا یزندگ یها نهیبه اندازه نصف هز یحت« تورم زا بودن» ی دستمزدشان به بهانه

که اگر از  یرا تحمل کنند؛ مردم یزندگ یها نهیآور هز و باال رفتن سرسام دهیدولت را بر دوش کش یاقتصاد یها یتراپ شوک

کنند، معلوم  یگذار هیسرما یرا در بازار سهاِم حبابمکرر دولت، آن  غاتِ یهم داشته باشند و در اثر تبل یاندک هیقضا، سرما

 !کشد؟ یعاقبتشان به کجا م ستین

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۹/۰۲/۰۳  

 

  

   شود یمطالبات پرداخت م ی: به زودمانکاریاهواز سه ماه مزد طلبکارند/ پ یکارگران آبفا

۱۳۹۹/۰۲/۰۳  



 

آب در سطح شهر  یچ مختلف به عنوان تلمبه مانکارانینظر پ ریکه زکارگر شاغل در شرکت آب و فاضالب اهواز  ۳۰۰

  .اند نکرده افتیحقوق در ۹۸بهمن  ۲۰از  کنند، یم تیاهواز فعال

  

که به  میکارگر شاغل در شرکت آب و فاضالب اهواز هست ۳۰۰گفت: حدود  لنایاهواز به خبرنگار ا یاز کارگران آبفا یکی

مختلف در مناطق مختلف شهر اهواز مشغول به  مانکارانیآب و فاضالب( تحت نظارت پ یتگاهاسی)اپراتور ا یچ عنوان تلمبه

 .میکار هست

 مانکاریاز پ یوجه  چیما کارگران ه گذرد، یاز هفتاد روز م شیتاکنون  که ب دیجد مانکاریاز زمان ورود پ نکهیا انیبا ب او

 .نشده است زیهنوز وار یکارگران فاقد قرارداد کار مهیحق ب ،یافزود: جدا از مطالبات مزد م،یا نکرده افتیدر دیجد

اهواز گفت: تجربه سالها حضور  یخود همکارانش در آبفا یسال سابقه کار ۱۹تا  ۱۵ نیانگیکارگر با اشاره به م نیا

ند بلکه در عمل شرکت ندار نیکار ا ندیبر فرآ یرینه تنها تاث یمانکاریپ رانیشرکت نشان داده است مد نیدر ا مانکارانیپ

 .شوند لیتبد کارگران یشغل تیامن دیتهد یبرا یبه عامل توانند یم

و مسئوالن اداره آب و  میمحروم هست یمزد یها ساعت کار مداوم و سخت از حداقل ۱۲ یافزود: ما کارگران با روز یو

 .کنند ینم ییاعتنا شود، یم جادیا مانیمختلف برا مانکارانیحضور پ جهیمان که در نت فاضالب اهواز به مشکالت

به پرداخت  مانکاریپ ییاعتنا یدر اعتراض به ب یهفته جار کشنبهیآور شد: روز شنبه و  ادیاهواز، در ادامه  یکارگر آبفا نیا

 .میگلستان دست به تجمع زد ابانیواقع در خ مانکاریمطالباتمان مقابل دفتر پ

حذف  یبرا یجد میاما تاکنون آنها تصم میاهواز هست یوالن آبفااز مسئ مان یشغل تیوضع ریگیافزود: سالهاست پ یو

 یچراکه جدا از مشکل ناکاف کند یم شتریما را ب یموضوع هر روز نگران نیاند و ا و نوع قرارداد کارگران نگرفته مانکاریپ

بطور کامل پرداخت نشده ما  مهیحق ب یدر مقاطع مانکار،یبر عملکرد پ ارتنبود نظ لیبه دل ریاخ یها بودن مزد، در سال

 .است

گفت: به  لنایکارگران به ا یشتاب صنعت( در پاسخ به ادعا ایآر یمانکاریشرکت پ رعاملی)مد یرمضان دیرابطه فر نیهم در

 .شود یم زیکارگران به حسابشان وار ۹۸مطالبات مربوط به بهمن و اسفند ماه  یزود



مشغول کار بودند، در ادامه  یقبل مانکاریپ تیتحت مسئول ۹۸بهمن ماه  ۲۰ خیاهواز تا تار یکارگران آبفا نکهیا انیبا ب او

شتاب صنعت ابالغ شده است  ایبه شرکت آر ۹۸بهمن ماه سال  ۱۴ خیکارگران از تار نینفر از ا ۱۲۶افزود: شروع به کار 

 .در دست ندارم یطور کامل اطالعات به نکارگرا ریسا تیحال هنوز از وضع نیبا ا

 افتیتا در یبودن پروسه انجام محاسبات مال یطوالن لیبه دل یمانکاریپ یها گذشته شرکت یها طبق روال سال ،یوگفته  به

خود را از  یدیع دیماه عقب هستند اما کارگران قبل از شروع سال جد کیدر پرداخت حقوق کارگران  ها تیصورت وضع

 .اند کرده افتیسابق در مانکاریپ

را به کارگران بدهکار است، در خصوص  ۹۸ نیماه حقوق فرورد کی« شتاب صنعت ایآر»قع شرکت در وا نکهیا انیبا ب او

 ۱۴بهمن تا  ۲۰ خیکارگران از تار یفیبالتکل امیروز ا ۲۴کارگران اضافه کرد: حقوق  ۹۸مطالبات مربوط به بهمن و اسفند 

پول را به حساب  نیاهواز ا یکه قرار است اداره آبفابوده  یقبل مانکاریپ دهاسفند ماه کارگران به همراه حقوق اسفند برعه

پول، آن را به حساب  افتیشرکت به محض در رعاملیحال من به عنوان مد نیکند. با ا زیشتاب صنعت وار ایشرکت آر

 .کارگران انتقال خواهم داد

۱۳۹۹/۰۲/۰۳  

 

  

   شستا در بازار بورس گریشرکت د ۳عرضه 

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 

  شستا در بازار بورس گریشرکت د ۳ عرضه

  .. خبر دادیآت یسهام آن روزها هیشرکت و عرضه اول نیشدن ا یاز بورس نیام هیسرما نیتام رعاملیمد

  

اشاره کرد و گفت: در  کینزد ندهیسهام مجموعه شستا در آ گریبه نقل از شستا، سلمان خادم المله به عرضه د لنایگزارش ا به

و  نیتام مانیس یگذار هیهام مجموعه شستا در بازار سهام، عرضه سهام سرماس گرید یعرضه و واگذار یراستا

ها در بازار سهام  شرکت نیشاهد عرضه سهام ا یزود است و به ییامراحل نه یدر حال ط زین نیتام یعموم یگذار هیسرما

 .بود میخواه

پرداخت و  دیآو نهیگنج یگذار هیسرما صندوق یها تیظرف یراستا به معرف نیدر هم نیام هیسرما نیشرکت تام رعاملیمد

 .درصد است ۲۰ زیقابل معامله است و حداقل سود آن ن رانیبا درآمد ثابت در فرابورس ا یگذار هیسرما  صندوق نیگفت: ا

بر صدور و ابطال  یمبتن یگذار هیسرما یبا درآمد ثابت، مانند صندوق ها یگذار هیسرما یها المله، صندوق گفته خادم به

 .شود یعرضه و تقاضا مشخص م جهیآن در نت متیمعامله و ق هیسهم در بازار سرما کیمشابه  ید، ولهستن

دانست و گفت: معامالت  شود، یبر صدور و ابطال که در فرابورس معامله م یصندوق مبتن نیرا اول «نیگنج»صندوق  یو

 قیاز طر ای ها یبا مراجعه به کارگزار توانند یم گذاران هیاست و سرما ریپذ فرابورس امکان قیاز طر دیصندوق آو هیثانو

 .بخرندصندوق را  نیا یمعامالت برخط، واحدها ستمیس

درصد، داشتن بازارگردان، امکان انجام معامالت واحدها به  ۲۰صندوق را سود روزشمار حداقل  نیا یایمزا المله خادم

 .بودن عنوان کرد وشفاف نیصورت آنال

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 

 

  

  کرونا هستند یکاریب مهیب یمتقاض ینفر در خراسان رضو هزار ۴۴

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 



به خاطر کرونا  یکاریهزار نفر در سامانه ب ۴۴گفت: از اسفند پارسال  یخراسان رضو یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .شده است دییتا یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر برا ۱۷ طیاند که تاکنون شرا استان ثبت نام کرده نیدر ا

  

از  یریشگیخبردر جمع خبرنگاران افزود: به منظور پ نیروز چهارشنبه با اعالم ا امروز«یمحمد سنجر» لنا،یگزارش ا به

و عدم مراجعه به ادارات کار، اسفند ماه پارسال  یو اجتماع یکیزیف یگذار فاصله تیضرورت رعا  کرونا و با توجه به وعیش

شده کار خود را از دست دادند  جادیا ریاخ طیکه به خاطر شرا یثبت نام افراد ربه منظو  bimebikari.mcls.gov.ir سامانه

 .شد یانداز راه

 مهیکه ثبت نام کردند مشمول استفاده از ب یاز افراد یاریثبت نام هنوز هم ادامه دارد ادامه داد: بس نیکه ا نیا انیبا ب یو

باشند و سه درصد حق  یاجتماع نیر سامانه ثبت نام کنند که مشمول قانون کار و تامد توانند یم یچون افراد ستندین یکاریب

مورد نظر را دارند  طیکه شرا یپرداخت کرده باشد و کسان یکاریب مهیماه پارسال به صندوق ب یرا کارفرما تا د یکاریب مهیب

 .کنند یم فتایدر یکاریب مهیامسال ب بهشتیبه مدت سه ماه و  از اسفند پارسال تا ارد

از  یریشگیکارگران، پ نیتجمعات و مکالمات ب زانیگفت: کاهش م یخراسان رضو یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

در  یو بهداشت ندهیمواد شو نیتا زمان رفع مشکل، تام یتجمعات کارگر ریو سا یگروه یهرگونه کالس آموزش یبرگزار

در بدو ورود به کارگاه از جمله اقدامات  یماریبه ب شکوککارگران م ییکنترل و شناسا ،یکارگر یبهداشت یها سیسرو

 .است یو صنعت یدیتول یمبارزه با کرونا در واحدها

 یبرگزار نینفر و همچن ۵۷۹دو هزار و  یبرا یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ یکارگاه آموزش ۶۴افزود: پارسال  یسنجر

 نیمهار و درمان آن ازجمله ا یریشگیپ ادیدر استان با موضوع دانش اعت عیشا یاجتماع یها بیاز آس یریشگیپ شیهما

 .برنامه هاست

 یکارینرخ ب ۹۸زمستان  یریطرح آمارگ جیهم گفت: بر اساس نتا ۹۸استان در سال  یکارینرخ ب زانیدر خصوص م یو

 .است ۹۷از زمستان سال درصد کمتر  ۳.۹کل کشور و  نیانگیدرصد کمتر از م ۱.۷درصد است که  ۸.۹  یخراسان رضو

 دهیتعاون به ثبت رس یکیدر سامانه الکترون هیو اتحاد یشرکت تعاون ۵۴۸ادامه داد: پارسال در کشور تعداد سه هزار و  او

معادل  هیدر استان با سرما یتعداد تعاون نیقرار دارد ا ستیل نیمورد در رتبه دوم ا ۳۷۲با تعداد  یاست که خراسان رضو

 ینفر فرصت شغل ۲۵هشت هزار و  ینفر است که برا ۴۴۴هزار و  ۶آنها  یاعضا ادشده است و تعد لیتشک لایر اردیلیم ۴۰

 .کرده است جادیا

۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 

 

 خبرگزاری تسنیم

  شغل در بخش خدمات ونیلیم ۱۲کرونا بر  نیسنگ هیسا

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ 

نفر شاغل بوده  ۹۰۰هزار و  ۳۴۷و  ونیلیم۱۲ا در بحث کرونا بر حوزه خدمات ب بیآس نیشتریدهد، ب ینشان م آمارها

  .انجام شود یشتریبخش با قدرت و سرعت ب نیدولت در ا یعمل یها تیاست. ضرورت دارد حما

 شغل در بخش خدمات ونیلیم ۱۲کرونا بر  نیسنگ هیسا

 ۱۵ نیشاغل تی،  جمع۹۸مطابق آمار و اعداد مرکز آمار در  زمستان سال   م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

داشته  شیهزار نفر افزا ۵۲هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۴۳۵و  ونیلیم ۲۳فصل  نیدر ا شتریساله و ب

درصد   ۵۲.۷، بخش خدمات با ۱۳۹۸که در زمستان  دهد ینشان م یعمده اقتصاد یها اشتغال در بخش یاست. بررس

با  یدرصد و کشاورز ۳۱.۷صنعت با  یها بخش یاختصاص داده است. در مراتب بعد سهم اشتغال را به خود نیتر -شیب

  .نفر است۹۰۰هزار و ۳۴۷و  ونیلیم۱۲بخش حدود  نیدرصد قرار دارند.تعداد شاغالن در ا ۱۵.۶

از   تیو آمارها حکا رکاریمعاون وز ی. اما گزارش ها از سودندید یاریبس بیآس یمختلف اقتصاد یکرونا بخش ها وعیش با

 بینفر در معرض آس ۹۰۰هزار و  ۳۴۷و  ونیلیم۱۲حدود یعنیدر حوزه خدمات بوده است،  بیآس نیشتریدارد که ب نیا

  .کرونا هستند



 دیبخوان شتریب

ثبت نام  یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر برا ۷۵۰مزد/  شیافزا یکار برا یعال یجلسه مجدد شورا یبرگزار درخواست•

 کردند

 نکهیاست. باتوجه به ا شتریمواجه خانواده و مصرف کننده با آنها ب است، دیحلقه رنجبره تول نیخدمات آخر نکهیا توجه به با

 دیماه شروع سال جد نیسال و اول یانیماه پا کی یبخش خدمات در اقتصاد برا یحجم گردش مال نیشتریطبق سنوات گذشته ب

  .دست و پنجه نرم کند یسال با مشکالت متعدد یانیماه پا دربخش  نیکرونا باعث شد که ا وعیاست، ش

حدود  یعنیهستند.  یو خانگ یدرصد در حوزه مشاغل شخص ۵۸و  یخدمات یدرصد شاغالن در بخش در حوزه بنگاه ها 42

و  ینفر مشاغل شخص ۷۸۲هزار و  ۱۶۱و  ونیلیم۷بخش خدمات و حدود ینفر در بنگاه ها ۱۱۸هزار و  ۱۸۶و  ونیلیم۵

خدمات  ه،یشاغالن حمل اثاث ار،یس رکارانیهمچون تعم غلاز مشا یاریبس دهد ینشان م یدانیم یها یند. بررسدار یخانگ

را  بیآس نیشتریدستفروشان و... ب ،یخصوص سیشاغالن تدر ،یخانگ ییمحصوالت غذا ،یخدمات نظافت ،یاطیخ ،ییبایز

 .دیکرونا خواهند د روسیو وعیاز ش یناش یفعل طیاز شرا

 ت،یرشته فعال ۳۱ نیب دهد ینشان م رانیمرکز آمار ا یآمار یها داده یها، بررس کارگاه ایها  بنگاه یمشاغل خدمات حوزه در

 هینقل لیجز وسا  )به ها یفروش در بخش خرده یخدمات یها نفر از کل شاغالن کارگاه ونیلیمعادل دو م ایدرصد  ۳۹از  شیب

با سهم  کلتیو موتورس یموتور هینقل لیوسا ریفروش و تعم یها کارگاه شاغالن( شاغل هستند. کلتیو موتورس یموتور

( با سهم کلتیو موتورس یموتور هینقل لیجز وسا )به یفروش هزار شاغل( در رتبه دوم، عمده ۵۷۸)حدود  یدرصد ۱۱.۴

و  یدرصد ۷.۴ سهمبا  یدنیو صرف غذا و نوش هیته یها هزار شاغل(، محل ۴۷۰در رتبه سوم )با حدود  یدرصد ۹.۲

 ۶.۲( با سهم شیرایو پ شیمنسوجات، آرا یوشو )شست یشخص یخدمات یها تیهزار شاغل در رتبه چهارم و فعال ۳۷۵

 .هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند ۳۱۶و  یدرصد

قرار مورد توجه  شتریرسته بخش خدمات را ب۱۱خود از  یتیدارد که دولت در بسته حما نیاز ا تیآمارها حکا نیا مجموع

 ۱۱ نی: در ادیگو یدولت م یالتیو تسه یتیبسته حما حیمعاون اشتغال وزارت کار در تشر ،یمنصور یسیداده است . ع

 .مدنظر بوده است ماتبخش خد شتریب یالتیرسته نام برده شده در بسته تسه

 التیبخش خدمات از تسه یها سهم طرح شیدارافزایبرنامه اشتغال پا یاز مباحث مهم در جلسه کارگروه مل یکی نیهمچن

مختلف در حوزه نظارت بر  یها نقش دستگاه شیافزا زیو ن یت یو آ یدست عیصنا ،یگردشگر یها بر رسته دیدولت با تأک

 .شد وافقتبود که م  یریو عشا ییروستا یگذار هیسرما یها طرح

به حرف و  دیبخش نبا نیاز ا تیحما دهد، یم لیدرصد اشتغال راخدمات تشک۵۰از  شیکه ب یطیدرشرا م،یبه گزارش تسن 

صورت  نیرایبخش بپردازد. در غ نیا یبه بررس یشتریکالم خالصه شود. بلکه ضرورت دارد دولت با سرعت عمل ب

  .ستیبخش دوراز ذهن ن نیشاغل ا ۹۰۰هزار و  ۳۴۷و ونیلیم۱۲ یبرا ینگران

  , رانیا یکاریب نرخ



 

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ 

 

   است یرقانونیغ یحقوِق خال هیبکنند؟!/ پرداخت پا دیچه با رند،یگ یمن یمزد یایکه مزا یکارگران

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ 

نشود،  عیضا یسادگ نیندارد، به ا تیکه جرئت شکا یکارگر قرارداد موقت یِ شود تا حقوق مزد دهیشیاند یقرار باشد ترفند اگر

 یمتوسط برا یحت ایکوچک  یها به اکثر کارگاه کارگران یحقوق باشد؛ چون امروزه وقت هیپا یدستمزد رو شیبار افزا دیبا

  !«میده یحقوق اداره کار دستمزد م هیبه اندازه پا: »شنوند یم ترکپاسخ مش کی کنند، یاستخدام مراجعه م

  

همه مشموالن  یبرا ،یابالغ یِ کار و بخشنامه مزد یعالیشورا یبراساس قانون، مصوبات مزد لنا،یگزارش خبرنگار ا به

شده  یعرف با  یتخلفات گسترده و تقر خورد، یاست اما در عمل، آنچه در کِف اجتماع به چشم م« الزم االجرا» قانون کار

 .است یمزد یها از الزامات مندرج در بخشنامه یصنف یمتوسط و کوچک و واحدها یواحدها انِ یکارفرما

در بازار کار،  مجبور  انیپا یاختالالت ب لیه دلبا سابقه کار منقطع و شناور که ب ایبدون سابقه کار  یکارگر دیریبگ فرض

 ای ییمواد غذا دیکارگاه کوچک تول کیاشتغال به  یآگه کی دنیهر چند ماه، محل کارش را عوض کند، با د ایشده هر سال 

ر اگر هفت خواِن رستِم استخدام را پشت س کند؛ یمراجعه م یفروشگاه یصنف دواح کیمثال   ایکوچک  یواحد خدمات کی

داشت، حاضر به اضافه «  ازین»کارفرما به او سفته و تعهد بدهد و قبول کند که اگر کارفرما  لیبگذراند و در صورت تما

و  یجمله تکرار کی «رمیگ یُخب حاال چقدر حقوق م»سوال که  نیدر پاسخ به ا تیهم هست، در نها یو جمعه کار یکار

 .«کارحقوِق اداره  هیبه اندازه پا: »شنود یساده م

گفتمان مسلط در ارتباط با دستمزد است، منظور  کی با  یکوچک و اصناف، تقر یها که در کارگاه« حقوق اداره کار هیپا» نیا

کارگر بدون توجه به  یعنیاست؛  یمزد یها و مولفه ایاز مزا کی چیکار بدون ه یعالیمصوب شورا یحقوق کارگر هیهمان پا

فرزند داشتن، قرار است فقط حداقل حقوق  ایتاهل  تیداشته، بدون توجه به وضع که قبال   یاشتغال سابق و سابقه کار تیوضع

 !هزار تومان ۸۳۵و  ونیلیم کی، فقط ۹۹در سال  یعنی رد؛یمصوب وزارت کار را بگ



 !یحقوق خال هیپا فقط

 یو کمک آموزش یآموزش یکوچک که البته بعضا  واحدها یکارگراِن سابقه شناوِر شاغل در واحدها نیسال گذشته، هم در

هزار تومان  ۶۰۰و  ونیلیم کیتا  ۵۰۰و  ونیلیم کیفقط  شوند، یهم شامل آنها م یدبستان شیمانند مهدکودک ها و مراکز پ

مجرد و  یحت-کارگران  نیا شد، یم تیرعا ۹۸سال  یبخشنامه مزد لزماتِ اگر قرار بود همه ا کهیدرحال گرفتند یحقوق م

که  یبا توجه به بخشنامه مزد زیامسال ن گرفتند؛ یهزار تومان حقوق ماهانه م ۹۰۰و  ونیلیم کیمتر از ک دینبا -بدون سابقه

کارگر مجرد  کیاست است،  مانهزار تو ۱۰۰ افته،ین شیکه هنوز افزا یهزار تومان و حق مسکن ۴۰۰در آن، بن خواربار، 

 ۴۰۰و  ونیلیم ۲حداقل  دینشود، با یهزار تومان ۱۷۵نوات س هیاگر سابقه کار نداشته باشد و مشموِل پا یبدون فرزند حت

و  رندیرا بگ یمزد یایمزا نیا ستیقرار ن ،یکار شاغل در بخش خصوص یرویاز ن یاری. اما بسردیهزار تومان حقوق بگ

 شتریر تومان بهزا ستیدو ایصد  تا  ینها ای یهزار تومان( خال ۸۳۵و  ونیلیم کیحقوق ) هیبا پا دیبا سالهبازهم به روال هر

 .بسازند

سال در همان مجتمع به  ۹از  شیکه از قضا، ب یخصوص یدبستان شیمهدکودک و پ کیزن شاغل در  کینمونه،  یبرا

 کیاما قبل از آن، من فقط  م؛یا و از اسفند حقوق نگرفته میلیاالن که تعط: »دیگو یرابطه م نیصورت ثابت کار کرده، در ا

. من یهزار تومان ۵۰۰و  ونیلیم کیحقوِق  هیاز پا شتریصد هزار تومان ب یعنی گرفتم، یحقوق مهزار تومان  ۶۶۰و  ونیلیم

حقوق  هیسنوات گرفتم و نه حق اوالد؛ هر سال همان پا هیمجتمع ثابت کار کردم، نه هرگز پا کیسال تمام در  ۹ نکهیبا ا

به ما  م،یکرد یهم اعتراض م وقتو هر  ختندیر یسابمان مبه ح ش،یصد و پنجاه هزار تومان افزا ایبا صد  تا  یرا نها یکارگر

 «!د؟یمعترض یبه چ گرید م؛یده یوزارت کار را به شما م یما که حقوق قانون گفتند یم

 !است «یرقانونیغ»که  یمعمول هیرو

پرداخت » ندیوگ یزِن شاغل در مهدکودک م نیمانند ا یبه کارگران یکوچک و عمدتا  خدمات یواحدها انیکارفرما یحال در

  .ستین یوجه قانون چیپرداخت، به ه نیکه ا« است یقانون ،یحقوق قانون هیپا

حقوق  یحداقل یمزد یایسنوات و بن خواربار، جزو مزا هیقانون کار، شامِل حق مسکن، حق اوالد، پا یمزد یایمزا همه

 یمزد یایمزا نین خود بپردازد. حذف هر کدام از اهمه آنها را بدون استثنا در هر ماه به کارگرا دیکارگر است و کارفرما با

که مثال  پدر  یسنوات و بُن خواربار را به کارگر هیحق مسکن، پا ییاگر کارفرما یاست؛ حت یرقانونیکارگر، کامال  غ یبرا

را « حق» نیگر امرتکِب تخلف از قانون شده است و کار دیدو فرزند است بپردازد، اما حق اوالد را به او نپردازد، بدون ترد

 .کند تیدر ادارات کار شکا ،یخاط یدارد که از کارفرما

شده است؛ در  رانیدر بازار کار ا یرقانونیغ یِ سنت عرف کیبه  لیتبد ،یحقوِق خال هیحال، پرداخِت صرفا  پا نیبا ا اما

کنند  یدهند و البته ادعا م یرگر محقوق را به کا هیفقط پا انیها، معموال  کارفرما کوچک و اصناف مانند فروشگاه یواحدها

. در معادالت ستین رانیمتداول در بازار کار ا یزیتنها قانون گر ،یمزد یایمزا پرداختِ است! عدم  یکه کارشان کامال  قانون

 اریبس ها یزیقانونگر نیکار شکل گرفته، از ا یروین «یساز ثبات یب»و  «یساز ارزان» یربنایکه بر ز رانیروابط کار ا

کار مستمر  کیاست که  یامضا با کارگران دیسف یتح ایسه ماهه و  ای کماههیموقت  یآن، انعقاد قراردادها گریست؛ نمونه دا

که دارد،  یابهامات و مشکالت ماهو رغمیماده هفت قانون کار، عل کهیدرحال ست؛یموقت ن ای یا پروژه شان تیدارند و فعال

کار،  موقت یقراردادها ،یمستمر قرار داده، از دهه هفتاد شمس یداد دائم در کارهااراده کارگر و قرار تیاصل را بر حاکم

کرد  دایشکل پ رییخود، تغ ریها، در مس در گذر سالها و دهه یساز ثبات یب استیس نیمسلط در بازار کار شد؛ ا میبه پاردا لیتبد

دو  نیا بیترک ی جهینت ،یدیخورش ۹۰دهه  یانیپا یشد؛ حاال در سالها نیکارگر همراه و عج یساز ارزان استِ یو با س

کار را  یعالیمصوب شورا یمزد یایحداقل مزا یفاقد قرارداد که حت ایکارگراِن قرارداد موقت  بوه: اندهیکش نجایبه ا استیس

 !کنند ینم افتیهم در

 !کنند؟ یاعتراض نم حقوق یکارگراِن ب چرا

روبرو  یقانون ی در عدم پرداخت مزد کامل، با برخورد و مقابله انیرفرماکا ی شده نهیمکرر و نهاد یزیچرا قانونگر اما

 یبه مراجع قانون تیحق شکا نکهیا رغمیعل رند،یگ یدستمزد م ،یکه کمتر از الزامات بخشنامه مزد یچرا کارگران شود؛ ینم

 .یکاریساده است: ترس از ب لشیدل کنند؟ ینم ادهحق استف نیو ادارات کار را دارند، از ا

است؛ اگر کارگر، قرارداد موقت  یساز ثبات یب شتر،یهرچه ب یارزان ساز یبرا ازیمورد ن رساختیگفت، ز دیواقع با در

 یکارگر ندگانی)از نما یقیکمتر از مزد کامل به او بپردازد اما به گفته فرامرز توف کرد یجرئت نم ییکارفرما چینداشت، ه

نسخه از آن به ادارات کار  کی یساله دارم اما حت کی یحت ایسه ماهه  ای کماههی دردامِن کارگر، قرا یمذاکرات دستمزد( وقت



 ایبه سر کار بازگردم؟ آ توانم یم ت،یپس از شکا ایکنم؛ آ تیجرئت کنم و بروم از کارفرما شکا توانم یارسال نشده، چطور م

 !خواهد کرد؟ دیبعد از آن، کارفرما قرارداِد من را تمد

حقوق  هیپا دیدستمزد، اصرار داشتند با یشده است که گروه کارگر نهینهاد یها یزیقانونگز نیاز هم یریِف جلوگبا هد قا  یدق

که در قانون بودجه  یحقوق کارمندان دولت برسد؛ در واقع، مشابه همان الزام هیبه پا ،یمزد یایکارگران بدون توجه به مزا

سابقه کار داشتن او آمده  ایتاهل کارمند  تیبدون توجه به وضع« ان دولتو بازنشستگ نکِف حقوِق کارمندا»در ارتباط با 

 .شد یاعمال م  زیکارگران ن یبرا یقیبه طر دیاست، با

 

 یدرصد برا ۱۵ زانیحقوق به م بیقانون بودجه آمده است پس از اعمال ضر ۱۲از قسمت الف تبصره  یدر بخش  

 یخدمات کشور تیریقانون مد ۷۸موضوع ماده  قیکه با عنوان تفاوت تطب دیاتخاذ نما یبیترت ر،یمختلف حقوق بگ یها گروه

و حکم  نیکارکنان با قرارداد کار مع یو قرارداد ماهانه برا یمانیو پ یکارکنان رسم ینیمحموع مبلغ مندرج در حکم کارگز

 .هزار تومان کمتر نباشد ۸۰۰و  ونیلیحقوق بازنشستگان از دو م

 نیندارد، به ا تیکه جرئت شکا یکارگر قرارداد موقت یِ شود تا حقوق مزد دهیشیاند یباشد ترفنددر عمل، اگر قرار  اما

 ایکوچک  یها کارگران به اکثر کارگاه یحقوق باشد؛ چون امروزه وقت هیپا یدستمزد رو شیبار افزا دینشود، با عیضا یسادگ

 !«میده یحقوق اداره کار دستمزد م هیبه اندازه پا: »وندشن یپاسخ مشترک م کی کنند، یاستخدام مراجعه م یمتوسط برا یحت

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ 

 

  صنعت نفت مطرح کردند؛ یمانکاریپ کارگران

 یتومان ونیلیم ۸ ای ۷ما با حقوق  یِ تومان ونیلیم ۳کار/ فرق حقوق  یعالیشورا یاز مصوبه مزد انتقاد

   است اریبس ها یرسم

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

 



 ی: با مصوبه مزدندیگو یشرکت نفت م یها یخود و رسم انیصنعت نفت با انتقاد از تفاوت حقوق م یمانکاریپ کارگران

  .افتیشدت  ها یافتیدر انیکار، تفاوت م یعالیشورا

  

ند و نفت انتقاد کرد رمجموعهیدر ز یمزد ضیتبع شیاز افزا لنا،یشرکت نفت در تماس با خبرنگار ا یمانکاریپ کارگران

 م،یکن یکار م شتریهزار تومان ب صدیس ای ستیدو تا  یکار، نها یعالیبا حداقل حقوق مصوب شورا یمانکاریگفتند: ما کارگران پ

 .تومان است ونیلیهشت م ای ۷ یغالبا  باال شان یافتیشرکت نفت، در یها یرسم کهیدرحال

پوشش  ریاست؛ چراکه حقوق کارگران ز دهیرا شدت بخش ها یافتیکار، تفاوت در در یعالیشورا یآنها، مصوبه مزد ی گفته به

 .است افتهی شیدرصد افزا ۲۱قانون کار فقط 

مجموعه  کیکه در  ی: همه افرادندیگو یم «کسانیمزد  -کسانیکار »قانوِن  تینفت با انتقاد از عدم رعا یمانکاریپ کارگران

که در  ستیدرحال نیمشابه برخوردار باشند؛ ا یایز حقوق و مزاا دیبا دهند یمشابه را انجام م ایکار ثابت و  کیثابت، 

را  یمزد یایمزا نیشتریب ،یاست؛ کارگران رسم اریبس ها یمانکاریو پ ها یردادبا ق ها یرسم انیمجموعه نفت، تفاوت م

و ارکان  یمانکارین پکارگرا بینص یمزد یایمزد و مزا نیکمتر ت،یو درنها رندیگ یقرار م ها یدارند، بعد از آنها قرارداد

 .شود یثالث نفت م

 .است یو جذب در بدنه نفت، حداقل به صورت قرارداد تیوضع لیکارگران، بحث تبد نیمطالبات ا نیاز مهمتر گرید یکی

 یایاز مزا میبخورد و بتوان دیما کل تیوضع لی، پروسه تبد۹۹الاقل در سال  میدواری: امندیگو ینفت م یمانکاریپ کارگران

 .میمند شو ل ثابِت نفت بهرهپرسن

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

 

را  نیاز والد یاریبس« شاد»/ برنامه ستین یآموزش مجاز یکهنه کارگران پاسخگو یها یگوش

   کرده است «نیغمگ»

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

 

 کرده است «نیغمگ»را  نیاز والد یاریبس« شاد»/ برنامه ستین یآموزش مجاز یکهنه کارگران پاسخگو یها یگوش

  .میستیفرزندانمان ن یمقدمات آموزش مجاز نیتام یشاد برا شنیکی: ما قادر به نصب اپلندیگو یکارگران م یبرخ

  



همراه هوشمند به شدت  یها یازجمله گوش یکیالکترون یکاالها متیارز، ق متیبا باال رفتِن ق لنا،یگزارش خبرنگار ا به

و حاال که  ستندیآنها ن ضیهمراه خود، قادر به تعو یها یشدن گوش فرودست با فرسوده یها از خانواده یلی. خافتی شیافزا

که به  ینیکرده است، هستند والد یآموزان اجبار دانش یرا برا« شاد» شنیکیاپل قیاز طر یآموزش و پرورش، آموزش مجاز

 .ندفرزندان خود فراهم کن یامکان را برا نیا توانند یخود نم یها یفرسوده بودن گوش ای یمیقد لیدل

و بدون درآمد  کاریماه را ب یهفته کار دارد و باق کی تا  یهاست در هر ماه، نها استان کردستان که مدت یکارگر ساختمان کی

فرزند محصلم،  یبرا دانم ینم شود؛ ینصب نم« شاد»آن  یدارم که رو یمیقد یگوش کی: من دیگو یرابطه م نیاست، در ا

تو  یهمراه مراجعه کردم اما گفتند گوش یگوش راتیفروش و تعم یها مغازهبه  فراهم کنم؛ یچگونه امکان آموزش مجاز

 !بخرم یگوش توانم یبا حقوق چند ماه کار هم نم دمید دم،یرا پرس ها متیق یاما وقت یعوض کن دیاست و با یمیقد

 یها یگوش نیتر زانار دیخر یگذشته برا یاز کارگران که صاحب فرزند محصل هستند، در روزها یاریگفته او، بس به

 !بازار را بخرد یگوش نیتر ارزان یحت تواند یکارگر نم کیآنقدر باالست که  ها متیاند اما ق ها مراجعه کرده به مغازه دیاندرو

 .اند کرده است و آنها شرمنده فرزندانشان شده «نیغمگ»کارگر را  نیاز والد یاریبس« شاد» نِ یکشیکارگر، اپل نیگفته ا به

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 مانیس نگیهلدنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل  دورود تیفارس تجمع اعتراضی کارگران کارخانه

 فارس و خوزستان

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

دست به تجمع  برای اعتراض به عدم پرداخت مطالبات دورود تیفارس اردیبهشت،جمعی از کارگران کارخانه ۶روز شنبه 

 زدند. فارس و خوزستان مانیس نگیهلدمقابل 

 دورود تیفارس اردیبهشت ضمن تایید تجمع کارگران کارخانه ۶طی گزارشی بتاریخ  نیتام مانیس نگیهلد یروابط عموم

 اتیسهامداران و ه یت دورود دارایشرکت فارس،افزود:فارس و خوزستان مانیس نگیهلدبرای دریافت مطالباتشان مقابل 

 در آن شرکت ندارد. یسهم چیفارس و خوزستان ه مانیس نگیمشخص است و هلد رهیمد

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۶  

 

  

  دهد؛ یصورت گرفته گزارش م یها یاز واگذار لنایا

   !رد؟یگ یشتاب م یساز یخصولت ایتلفن آغاز شد/ آ کیبا  زیچ همه

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

شکست خورده و وازده قلمداد کرد که همواره منافع مردم و  یا پروژه توان یرا م رانیدر ا یساز یخصوص ی کل، پروژه در

 ی روند شکست خورده، بازهم به بهانه نیچرا قرار است ا نکهیفروخته است. اما ا یو رانت یکارگران را به بخش خصولت

  .ستینداشته باشد، مشخص  یاستمرار شتاب د،یجهش تول

  

، ۹۹نوروز  التیتعط یروزها نیآغاز شد. در آخر« تلفن ساده» کیاز  ها یهمه نگران لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .شود عیتسر ها یاقتصاد درخواست کرد که در روند واگذار ریاز وز یتماس تلفن کیدر  جمهور سیرئ

با اشاره به  ،ییو دارا یامور اقتصاد ریبا وز یتلفندر تماس  دیروز از سال جد نیجمهور در دوازدهم سیرئ ،یروحان حسن

ها، با  فروش اموال مازاد بانک نیدولت و همچن یها ییها و دارا شرکت یدر واگذار عیبر تسر ه،یاستقبال مردم از بازار سرما

 .کرد دیتأک دیبازار در سال جهش تول نیا تیاستفاده از ظرف



اموال مردم _ با استفاده از  دی_ بخوان  یدولت یها ها و بنگاه شرکت یست روند واگذارقرار ا رسد یتلفن ساده، به نظر م نیا با

 دگاهیاز د «دیجهش تول» یمعنا رسد یبه نظر م گر،ید ی. از سوردیرو شتاب بگ شیدر سال پ هیبازار سرما یها تیظرف

 «یخصولت»همان  ای یرانت یِ ش خصوصو کتاِب اموال کارگران و مردم به بخ سابقاعدتا  بدون ح یِ دولت، همان واگذار

  .است

 ۹۸در سال  یساز یخصوص

که قرار است در  ییها درباره شرکت ،یساز یوقت سازمان خصوص سیرئ ،ینیحس یاشرف پور ری، م۹۸ماه  نیفرورد در

 یا براکه بتوان شرکت ر میهست یاصالح ساختار ازمندیها ن از شرکت یبرخ یواگذار یواگذار شوند، گفت: برا ۹۸سال 

 .را ندارند یبه بخش خصوص یواگذار یالزم برا یاها فاکتوره از شرکت یاریبس رایگذاشت. ز زیم یرو دهیمزا

است، گفت:  یواگذار رقابلیبنگاه غ ۲۰۰وجود دارد  یکه در فهرست واگذار یبنگاه ۶۳۰از  نکهیبا اشاره به ا یو

 یو امکان واگذار رندیگ یم ارانهیها هستند که از دولت  شرکت لیقب نیبرق، آب و گاز از ا دیبرق، تول عیتوز یها شرکت

 .وجود ندارد شان یتیمالک

دالر سهم واگذار  اردیلیم ۱۰۰از  شیها شروع شده است ب شرکت یسال که کار واگذار ۱۲ نیکرد: در ا دیتاک ینیحس یپور

شاهد  شتریب ها یواگذار نیاند، در ا مانده یباق هنوز یربورسیو غ یتیریمد یها بوده است و شرکت یبورس شتریکه ب میا کرده

  .ندیآ یده به حساب م ررو ض ستندیکه سود ده ن میهست ییها شرکت

سابق اقتصاد برگزار نشده بود،  ریوز ضاحیاست لیبه دل یواگذار أتیفترت که جلسات ه ی، پس از چند ماه۹۸خردادماه  در

را  یشرکت و بنگاه بزرگ بورس ۱۸مانده دولت در  یسهام باق یر واگذارجلسه داد و دستو لیتشک یواگذار أتیسرانجام ه

شرکت در گروه دوم قرار دارند. در فهرست  ۱۶و  کیگروه  درشرکت و بنگاه، دو شرکت  ۱۸ نیصادر کرد. از ا

تهران، بندرعباس  اصفهان، راز،یالوان، ش شگاهیمانده دولت در آنها واگذار شود، شش پاال یکه قرار شد سهام باق ییها شرکت

سه بانک  نی. همچنشتدا اریها را در اخت شرکت نیاز ا کیدرصد از سهام هر ۲۰قرار داشت که دولت در آن زمان،  زیو تبر

 یبودند که قرار شد سهام دولت یگرید یها هم از شرکت نیام ییالبرز و اتکا یا مهیصادرات، تجارت و ملت، و دو شرکت ب

 نییدر بورس اوراق بهادار تهران، تع یبورس و به صورت بلوک قیها از طر همه شرکت یاگذارآنها واگذار شود. روال و

 .شده بود

 ها یاز روند واگذار انتقادات

به  ده، انیز یها واقعا  شرکت ،یقانون اساس ۴۴اصل  ییاجرا هیاز دوازده سال، از زمان صدور ابالغ شیب نیدر ا ایآ اما

 چیآنها، ه یاند، دولت قبل از واگذار بوده« ده انیز»ها  شرکت نیاز ا یاگر بخش یحت ایاند؛ آ واگذار شده یبخش خصوص

 ایهاست، انجام داده و آ دولت یتیحاکم فهیکه وظ یمل دیاز تول تیدر جهت حما آنها یساز یو رقابت یتوانمندساز یبرا یاقدام

 کرد؟ یابیارز «زیآم تیقموف» توان یرا م یبه بخش خصوص ها یاصوال  عملکرد دولت در واگذار

 یساز یسازمان خصوص سیکه رئ ۹۸ نیدر همان فرورد یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد ونیسیعضو کم ،یموسو دیفر

که  یگفت: تا زمان ۹۷در سال  ها یضمن انتقاد از روند واگذار داد، یداِد سخن م شتر،یب یساز یکشور، در مدحت خصوص

 مینهاد نخواه نیا یجا از سو درست و به یها یواگذار هدنشود ما شا یشناس تیاهل و یواگذار ئتیه تیبه حال وضع یفکر

 .میقشر کارگر را هم بشنو اتیشکا دیبا شیاز پ شیبود بلکه ب

 نیا ریدر غ ردیصورت پذ ها یواگذار نیدر ا یبازنگر دیبا میباش ندهیدر سال آ ها یبه فکر واگذار نکهیاز ا شیافزود: ب یو

 .در اقتصاد کشور حادث نخواهد شد بلکه منابع کشور همچنان هدر خواهد رفت یرشد صورت نه تنها

شتاب  رو شیپ یها ناکارآمِد معمول در دوازده سال گذشته، قرار است در ماه هیرو رسد یانتقادات، به نظر م نیا ی همه رغمیعل

 نیبا انتقاد از بودجه سنگ یاسالم یمجلس شورا یمحاسبات کشور در جلسه علن وانید سی، رئ۹۸در آذرماه  رد؛یبگ

درصد رشد داشته باشد، گفت:  ۱۶.۲، ۹۹بودجه در سال  نیاو قرار است ا فتهکه به گ ۹۹بودجه  حهیدر ال یدولت یها شرکت

واگذار شود اما  یبانک و دو مؤسسه انتفاع ۹شرکت،  ۳۷۱شامل  یشرکت دولت ۳۸۲ دیبا ۹۹بودجه سال  حهیبر اساس ال

 .شود یرقم محقق نم نیگذشته، ا یها اس تجارب سالعمال  بر اس

 واگذار شده یواحدها سرنوشت

 یطیقرار است با چه شرا ،یرانتفاعیبانک و دو موسسه غ ۹شامل  یشرکت دولت ۳۸۲ نیا ،یکه در سال جار نجاستیا سوال

گذشته، مربوط به  اتیاساس تجرببر ها یمردم به طور مشخص از روند نامطمئن واگذار یواگذار شود؛ نگران یو به چه کسان

 ها یبه اتفاق واگذار بیقر تیاکثر ی . کارنامههاست یبعد از واگذار ها بنگاهکشاندن  یلیو به تعط یاز دست رفتن اموال عموم



ها،  خوردن بنگاه نیاست، منجر به زم یساز یهمان خصولت رانیکه در ا یکه روند واگذار دهد یقبل نشان م یها در سال

کارگران شاغل شده است.  یفی( و بالتکلیدیکشاندن واحد تول یفیبالتکل ای یلیبه تعط ی)در موارد دیبال توجه سطح تولکاهش ق

 ونیسیکم فیگذشت چند ماه از تکل رغمیهفت تپه )که عل شکریمجتمع ن یساز ینمونه، عالوه بر فرجاِم ناموفِق خصوص یبرا

رابطه به مردم ارائه  نیدر ا یهنوز  گزارش مدون ،یساز یخصوصمشخص شدن تخلفات سازمان  یمجلس برا یاجتماع

 .فندیاشاره کرد که همچنان بالتکل یگریواگذار شده د یسرنوشت واحدها هب توان ینشده( م

 کباریخواست  یمل تیو امن یو بازرس ییشرکت هپکو از مسوالن قضا یاسالم یعضو شورا ،یسال جار نیفرورد ۲۷ در

 .کنند یهپکو را بررس یها یو بده یساز یخصوصپرونده  شهیهم یبرا

کارگران شرکت هپکو و موضوعات مربوط به  یاحضار برخ رامونیمطرح شده پ ریرنجبر با اشاره به مباحث اخ ابوالفضل

شرکت هپکو توسط  یکاربر رییتغ یالزم برا یمتاسفانه مجوزها ۹۱شرکت هپکو اظهار کرد: در سال  یکاربر رییتغ

 یجا در تالش بودند شرکت را ورشکسته کنند و سپس به هاشرکت اخذ شد و طبق اسناد مربوطه آن نیاول ا سهامدار عمده

 یمجاز یبارها و بارها در فضا زیمجتمع ن نیبسازند که مدارک و اسناد مربوط به ا یحیتفر یشرکت هپکو، مجتمع تجار

از  یتعداد یخصوص و با همکار نیدر ا یصنف کارگران هپکو و اعتراضات یاریمنتشر شد، اما خوشبختانه با هوش

 .امر تاکنون صورت نگرفته است نیا ووالنمس

 ها خدمات و بانک یساز یخصوص یبرا تالش

 جمهور سیرئ یشوند بلکه از تماس تلفن فیتکل نییتع یبه درست ،یواگذار شده قبل یواحدها ستیقرار معلوم، نه تنها قرار ن از

با سرعت  ۹۹در سال  یساز یکه قرار است رونِد بدون نظارت وحساب و کتاب خصوص دیآ یمبر نگونهیاقتصاد ا ریبا وز

 یکارگران، از واگذار یها ینگران ن،یب نیکند. در ا دایقبل ادامه پ یسالها یاستر و بدون توجه به اشتباهات اس هرچه تمام

 یها یکه با وگذار رسد یابل درک است؛ به نظر مها، کامال  بجا و ق بانک نیو همچن یخدمات یکارخانجات، واحدها ع،یصنا

و کارگران  «کاران ثبات یب» لِ یاز طبقه کارگر شاغل به خ یشتریب تیو کتاب و خارج از قاعده، هر سال جمع حساب یب

 یها به شرکت ینفت یها پروژه یو واگذار یساز ینمونه، خصوص ی. براوندندیپ یم یشغل یایاز مزا ربرخورداریغ

آنها  یمزد یاینفت که حقوق و مزا یکارگران رسم یافتیدر انیم دیشد ضیموجب شده که تبع ،یبخش خصوص یمانکاریپ

کار حقوق  یعالیکه براساس حداقل دستمزد مصوب شورا ها یمانکاریو پ شود یبراساس اشل حقوق کارمندان دولت پرداخت م

 .نخواهد ماند بینص یب ها یاز واگذار زین« بخش خدمات» د،یدر سال جد رسد یوجود داشته باشد. حال به نظر م رند،یگ یم

به بخش  یگازبان یاز احتمال واگذار لنا،یگازبان سراسر کشور در تماس با  ا یروهایاز ن یجمع ر،یاخ یروزها در

از گ یها شرکت رانیکه در اسفندماه سال گذشته خطاب به مد یا کردند. از قرار معلوم، در نامه یابراز نگران یخصوص

در شهرها و روستاها ازجمله  یرسان خدمات انیبه متول یاننوشته شده، آمده است در نظر است خدمات گازرس یاستان

را دارند، واگذار  یکه توان اداره امور گازبان ییها مجموعه ریسا ای ها یبخشدار ها، یاریده ،یی/ روستایشهر یها ینشان آتش

 .شود

: 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 یسوخت کشور به بخش خصوص یها گاهیجا یبعد از واگذار رسد یم

 .است دهیگازبان رس یروهایاز آنها شد، حاال نوبت ن یادیتعداد ز یکاریب

واگذار شوند  یبانک به بخش خصوص ۹ دیهم باز شده است؛ قرار است در سال جد« ها بانک»به  یساز یصخصو یپا یحت

مردم در معرض  یها هیاز آنجا که اموال و سرما  ها، یساز یخصوص نیاز خطرناکتر یکیاقتصاددان،  دگاهیحال آنکه از د

دولت قصد دارد بخش  ،یمیتحر طیدر شرا رسد یهاست. در مجموع به نظر م بانک یساز یخصوص رد،یگ یخطر قرار م

 .جبران کند« اموال مردم یساز یخصوص» قیخود را از طر یجار یاز درآمدها یکالن

همراه  یبرابر ۳ شیبا افزا یدولت یها شرکت یدرآمد دولت از واگذار دهد، یدولت نشان م ۹۹قانون بودجه سال  اتییجز 

تومان خواهد بود  اردیلیهزار م ۱۱.۴مجموعا  یدولت یها شرکت یاصل از واگذاردولت منابع ح حهیخواهد بود. بر اساس ال

 یدولت یها شرکت یدرآمد از محل واگذار نیداشته است. همچن یقابل توجه شدسال قبل ر اردیلیهزار م ۳.۶که نسبت به رقم 

 .افتیخواهد  شیتومان افزا داریلیهزار م ۴.۱تومان به  اردیلیهزار م ۲.۴الشرکه، از  بدون توجه به سهام و سهم

شکست خورده و وازده قلمداد کرد که همواره منافع مردم و  یا پروژه توان یرا م رانیدر ا یساز یخصوص ی کل، پروژه در

 ی روند شکست خورده، بازهم به بهانه نیچرا قرار است ا نکهیفروخته است. اما ا یو رانت یکارگران را به بخش خصولت

 .ستینداشته باشد، مشخص  یرار شتاباستم د،یجهش تول



در سال : »می)اقتصاددان( بشنو یرا از زباِن فرشاد مومن رانیا یها یساز یبهتر است کالم آخر در مورد سرنوشِت خصوص 

 ۵۳در حال توسعه پرداخته بود که در صفحه  یدر کشورها یساز یتجربه خصوص یبه بررس یگزارش توسعه انسان ۱۹۹۳

در حال  یتجربه شده در کشورها  یواگذار وه،یشده بود که منظور از آن هفت ش یساز یگناه خصوص آن اشاره به هفت

 یکارآمد و اعتالبخش دولت و بخش خصوص حت یهمکار یکرد و به جا  ینقض غرض م یا توسعه بود که هر کدام به گونه

 یکیبه عنوان  رانیا یخیتجربه تار یکاوالزم است تا وا نهیزم نیدر ا یرو نی. از همکرد یعمل م یبر ضد بخش خصوص

 یبرا یمردم ابزار ینسل نیب یها  ییآمده است اگر دارا UNDP در گزارش نیاقدامات انجام شود. همچن نیتر  یاتیاز ح

ها را  گناه نیتر و نابخشوده نیاز بزرگتر یکیکند،  یدولت باشد و دولت آنها را صرف امور روزمره و جار یمال یولنگار

 طیخالف اقتضائات شرا قایو در جهت دق میریبگ دهیرا ناد یخیتار یها  تجربه دیباز با یفعل طیدر شرا ایم داده است. آانجا

و کشت و صنعت  زیتبر یساز نیهفت تپه، ماش یها استمرار ادامه داشته باشد؟ مگر تجربه رشفافیموضوع غ نیکشور، ا

 «!؟نداشته است یکاف یآور تنبه کنند،  یموج مشکوک را دنبال م نیکه ا یکسان یمغان برا

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  

  

 افتیاز هشت هزار نفر مشمول در شیکرونا/ ب یکاریب مهیدر سامانه ب یکردستان ۴۵۰هزار و ۱۲نام  ثبت

   شدند یکاریب مهیب

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

از  یمند استان مشمول بهره نیا ینفر از جامعه کارگر ۱۳۱کردستان گفت: هشت هزار و  یتعاون کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .کرونا شدند روسیو یها بیاز آس یناش یکاریب مهیخدمات ب

  

هفته  دنیبا اصحاب رسانه به مناسبت فرارس ی( در نشست خبربهشتیارد ۶امروز )شنبه،  یبرهان صلوات لنا،یگزارش ا به

 یدولت از واحدها تیطرح حما یکاریب مهیب افتیدر ینفر برا ۴۵۰ر و هزا ۱۲استان  نیکار و کارگر اظهار داشت: در ا

 مهیب افتیافراد مشمول در نینفر از ا ۱۳۱که تاکنون هشت هزار و  دنام کردن کرونا ثبت روسیو وعیبراثر ش دهید بیآس

 .اند شده یکاریب

حقوق  یاعالم شده و به زود یاجتماع نیتامبه  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یافراد از سو نیا ستیاضافه کرد: ل یو

 .شود یسه ماهه آنان پرداخت م یکاریب

 وعیاز ش دهید بیآس یرسته شغل ۱۰افراد ثبت نام شده در  شیکردستان افزود: هم اکنون پا یتعاون کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .هست ابد،ی شیطرح افزا نیا مند از تعداد افراد مشمول و بهره نکهیکرونا ادامه دارد و احتمال ا روسیو

 نیمهمتر ها تیدر تمام فعال دیدر خدمات و تول یور بهره شیگفت: افزا زین دیدر خصوص شعار امسال و جهش تول یصلوات

 .است دیرکن تحقق جهش تول

 .بازگردند دیشد تا به چرخه تول ییدار استان شناسا واحد مشکل ۵۷بود،  دیشد: سال گذشته هم که سال رونق تول ادآوری یو

و  یدیتول یو واحدها شندیندیب یریتمام دستگاه ها تدب دیبا دیتحقق شعار  جهش تول یبرا زیاکنون ن کرد: هم دیتاک یصلوات

 .دهند شیرا در جامعه افزا دیتول زانیم یبهره ور شیبا افزا یخدمات

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

 

   بر اثر سقوط در دستگاه یدو کارگر کارخانه مقواساز مرگ

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  بر اثر سقوط در دستگاه یدو کارگر کارخانه مقواساز مرگ



آباد اصفهان، دو کارگر جان خود را از دست  در شهرستان نجف یکارخانه مقواساز کیمورد حادثه کار در  کیوقوع  براثر

  .دادند

  

آباد اصفهان،  نجف یشهرک صنعت یاه از کارخانه یکیواقع در  یکارخانه مقواساز کیدو نفر از کارگران  لنا،یگزارش ا به

 .کننده مقوا کشته شدند بر اثر سقوط در مخزن چرخ

اعالم  یحادثه گفته است: در پ نیا اتیجزئ حیشهرستان نجف آباد( در تشر ی)فرمانده انتظام یباباکالن نیمحمدحس سرهنگ

نجف آباد، ماموران  یشهرک صنعت یها از کارخانه یکیحادثه منجر به فوت در  کیبر  یمبن یسیپل یها تیمرکز فور

 .به محل اعزام شدند یادامد یروهایبه همراه ن الشهریو ۱۹ یکالنتر یانتظام

کننده مقوا، به علت سقوط داخل مخزن  کار در قسمت چرخ نیکارگر جوان ح ۲مشخص شد  هیاول یها یدر بررس ؛یگفته و به

 ..دستگاه جان باختند نیا

 .است یکارشناسان در دست بررس یو کارگر با دستگاه از سود  نیحال، علت مرگ ا نیع در

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  

  

  :مرکز آمار اعالم کرد

   درصد ۳,٤به  نیدر فرورد یفاصله تورم شی/ افزاافتی شیها افزا دهک یفاصله تورم

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  درصد ۳,٤به  نیدر فرورد یفاصله تورم شی/ افزاافتی شیها افزا دهک یتورم فاصله

 شیواحد درصد افزا ۰.۷درصد(  ۲.۷که نسبت به ماه قبل ) دیدرصد رس ۳,٤به  ۹۹ماه  نیها در فرورد دهک یتورم هفاصل

  .داشته است

درصد است که در  ۳۲,۲برابر  ۱۳۹۹ماه  نیمرکز آمار اعالم کرد: نرخ تورم کل کشور در فرورد لنا،یگزارش ا به

دهک دهم نوسان دارد. محدوده  یدرصد برا ۳٤.۲دهک اول تا  یادرصد بر ۳۰.۸در بازه  یا نهیمختلف هز یها دهک

 ۳۸.۰دهک اول تا  یدرصد برا ۳٤.۰ نیب «اتیو دخان ها یدنیآشام ها، یخوراک»تورم دوازده ماهه در گروه عمده  راتییتغ

 ۲۷.۷ نیب« و خدمات یرخوراکیغ یکاالها»اطالع مذکور در مورد گروه عمده  نیدهک دهم است. همچن یدرصد برا

 .دهک دهم است یدرصد برا ۳۳.۲دهک اول تا  یدرصد برا

 دیدرصد رس ۳,٤ماه به  نیها در ا دهک یفاصله تورم ،یا نهیمختلف هز یها دهک انیاساس اعداد مربوط به تورم در م بر

 ها، یخوراک»در گروه عمده  یداشته است. فاصله تورم شیواحد درصد افزا ۰.۷درصد(  ۲.۷که نسبت به ماه قبل )

نسبت به ماه « و خدمات یرخوراکیغ یکاالها»و در گروه عمده  صدواحد در ۰.۷نسبت به ماه قبل  «اتیو دخان ها یدنیآشام

 .دهد یواحد درصد کاهش نشان م ۰.6قبل 



 

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  

  

  نام کردند کرونا ثبت یکاریب مهیدر سامانه ب یهزار کارگر البرز ۲۵

۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

  .نام کردند کرونا ثبت یکاریب مهیدر سامانه ب یهزار کارگر البرز ۲۵استان البرز گفت:  یر و رفاه اجتماعتعاون، کا رکلیمد

  

و سوم اسفند سال گذشته  ستیاز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ب شیفالح نژاد پ نیحس لنا،یگزارش ا به

اند که  نام کرده مربوطه ثبت تیکرونا در سا یماریب وعیاز ش یناش یکاریب مهیب افتیدر ینفر برا ۵۸هزار و  ۲۵تاکنون، 

 .اند مشمول شده هیاول یها ینفر در بررس ۷۲۵هزار و  ۲۲تعداد 

 توانند یشده م کاریکرونا، گفت: کارگران ب یماریب لیاز مشاغل در استان به دل یکار در تعداد یروین یکاریبا اشاره به ب یو

 .مند شوند بهره یکاریب مهیب یاز مقرر یکاریب مهیب تیمراجعه به سا و با یبدون مراجعه حضور

 نیشده تأم مهیمشمول قانون کار که ب یرارادیغ کارانیاستان البرز گفت: صرفا  ب یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .مند شوند رهبه یکاریب مهیب نیا یایاز مزا توانند یهستند، م یکاریب مهیو مشمول قانون کار و ب یاجتماع

پس از ثبت  انیگفت: متقاض زیکرونا ن یماریاز ب یناش یکاریب مهیاز ب یثبت نام و برخوردار ندینژاد در خصوص فرا فالح

به آنها  یکاریب مهیو ب التیتسه افتیدر ن؛یاطالعات مشمول یو پس از بررس کند یم افتیدر یرینام در سامانه کد رهگ

خواهد  افتیدر یکاریب مهیب یمقرر یاجتماع نیسازمان تأم قیفرد از طر ،بت شماره حسابو پس از ث شود یارسال م امکیپ

 .کرد

 یماه امسال به امضا نیفرورد ازدهمی خیکه در تار ینامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع وهیبر اساس اعالم و ابالغ ش 

 یو به تمام دیرس یاجتماع نیسازمان تأم عاملریو مد یمشترک معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

کرونا  روسیکه متأثر از و ییها تیبه عنوان فعال یاقتصاد یها بخش ریو ز ها تیگروه از فعال ۱۰ها ابالغ شده است،  استان

 مهیب هم مشمول قانون کار و ها تیفعال نیشده و کارگران ا بیکسب و کار آنها دچار آس رمترقبهیاند و به صورت غ بوده

 .مند شوند بهره یطبق ضوابط قانون یکاریب مهینوع ب نیا یایاز مزا توانند یباشند م یکاریب



۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

 

 خبرگزاری تسنیم

  افتی شیافزا کسالیکارگران با قرارداد کمتر از  تیکوچک/ جمع یدر کارگاه ها یشغل تینبود امن

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

 شیرو به افزا۷۳تعداد کارگران موقت از سال  نکهیکشور با اشاره به ا یرمانکایو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

دائم هستند قرارداد  تیبا ماه ییکه در شغل ها یتا کارگران میقانون کار هست ۷شدن ماده  ییاست، گفت: خواستار اجرا

  .موقت نداشته باشند

 

 افتی شیافزا کسالیکمتر از  کارگران با قرارداد تیکوچک/ جمع یدر کارگاه ها یشغل تیامن نبود

، با  میتسن یخبرگزار یکشور  در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد یمانکاریو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیات،رئیهللا ب فتح

 یاسفند ماه بخش لیکرد:از اوا انیکرونا شغل خود را از دست دادند ب یماریب وعیاز کارگران با ش یادیتعداد ز نکهیاشاره به ا

 دیاز کارگران به اتمام رس یبخش یاسفند ماه که قراردادها انیروبرو شدند و پا یاقتصاد دبا رکو یاقتصاد یز کارگاه هاا

 یاز مشکالت کارگران در کنار کار، بحث حقوق و دستمزد است. شورا یکیمنعقد نشد.  شانیبا کارگران قراردادها گرید

 ندگانیآمد که نما شیپ یطیحقوق و دستمزد را دارد. امسال شرا نیتأم فهیظقانون کار، و۴۱کار هرساله مطابق ماده  یعال

انجام شد و نظر  ییکار را امضا نکنند. چرا که توافق نامه به شکل کارفرما یعال یکارگران مجبور شدند مصوبه شورا

  .اجحاف در حق کارگران است نیاست.ا یرقانونیمسئله غ نینشد. ا نیکارگران تأم

انجام دهد و  ینظر دیکار تجد یعال یکه شورا میکرد: انتظار دار انیکشور ب یمانکاریو پ یکارگران قرارداد هیداتحا سیرئ 

 نهیحداقل دستمزد کمتر از هز نییدرصد است تع ۴۱کند تورم  یاعالم م یکه بانک مرکز یبه ادامه موضوع باز گردند. زمان

  .دکن یکارگران را مشکالت متعدد روبرو م

 دیبخوان شتریب

 35 کنند یم افتیحقوق در هیدرصد کارگراِن قرارداد موقت فقط پا •



 افتیکه کارگران در یسال دارند گفت:دستمزد کیاکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از  نکهیبا اشاره به ا اتیب 

 نیبر ا یقیدق ینشد. چرا که بازرس یاتیعمل ی. سامانه ثبت قراردادها به خوبستیآنها ن یزندگ یها نهیهز یکنند جوابگو یم

نسخه را  کی انیبه دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرما دینسخه از قرارداد با کیشود،مطابق قانون کار  یموضوع انجام نم

  .شود یکارگر و کارفرما م نیاختالف ب نهیزم نیدهند و هم یبه کارگر نم

مستمر و دائم  تیکه ماه ییاست گفت:در کارها افتهی شیبه بعد افزا ۷۳ از سال یحجم کارگران قرارداد نکهیا انیبا ب یو 

. قرارداد کارگران در میقانون کار هست۷شدن ماده  ییبه صورت موقت ثبت شود.ما به دنبال اجرا دیدارند، قرارداد نبا

کارگران  ریبانگیگر مشکالت نیکوتاه مدت منعقد شود. به هر حال ا ورتبه ص دیدارند نبا یدائم تیکه ماه ییکارها

 نییقانون کار تع ۷ماده  ۱شود.تبصره  یقرارداد کارگران سامانده تیکه وضع میاست. ما از مسئوالن انتظار دار یقرارداد

کار دائم دارند قرارداد موقت  هک یاست کارگران نیاست. اما ما قصدمان ا یکار دائم سال باشد،۴شد که اگر کار باالتر از 

  .منعقد نشود

 افتیکنند،فقط حقوق و دستمزد در یم تینفر فعال۱۰کمتر از  یکه در کارگاه ها یاز کارگران یادیکرد: بخش ز دیتأک اتیب 

حقوق کارگران  یایوزارت کار به منظور اح یها از سو یبازرس شیکنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزا یم

از ترس  یشوند ول ینم ییایمزا چیکنند و مشمول ه یم افتیداقل حقوق را درح نکهیکارگاه ها با وجو ا نی. کارگران امیهست

  .کنند ینم تیشکا یکاریب

 ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

 

   در بورس انیفرهنگ رهیصندوق ذخ یمعلمان از واگذار انتقاد

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

 

  .است انیگسهام متعلق به فرهن نی: اندیگو یدر بورس مخالفند و م رهیبا عرضه سهام صندوق ذخ معلمان

  

 .در بورس انتقاد کردند انیفرهنگ رهیسهام صندوق ذخ یاز واگذار لنا،یاز معلمان در تماس با خبرنگار ا یجمع

کشور هستند، شکل گرفته متعلق به  انیفرهنگ یاعضا که همگ انهیصندوق که از پنج درصد حقوق ماه نیگفته آنها، ا به

 .واگذار شود انیمعه معلمان و فرهنگجا ریسهام آن به غ دیاست و نبا انیفرهنگ



 .و تصاحب صندوق وارد شوند تیریبه مد انیفرهنگ ریغ یشرکا دیمعتقدند: نبا آنها

برهم  انیبه ضرر معلمان و فرهنگ شهیاز هم شیمعادله را ب ه،یو صاحب سرما رمعلمیغ یگفته معلمان، ورود شرکا به

 .زند یم

به  رمجموعهیز یها ورود شرکت ی( درباره استراتژانیفرهنگ رهیصندوق ذخ رعاملی)مد کدلین یگذشته، مهد یروزها در

و  تیشفاف یاصل در راستا کیعنوان  را داشته باشند به یتوانمند نیکه ا ییها بورس گفت: ورود به بورس در اکثر شرکت

 یها ود به حوزهتوسط صندوق و ور یدار بنگاه شتریب هرچهکاهش  نیفساد مطرح است. همچن یها نهیاز زم زیپره

 .میکن یدنبال م تیاست که با جد یمهم یها آنها وجود داشته باشد، برنامه یاز سودآور یکاف نانیکه اطم یگذار هیسرما

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

به اخراج از کار  اض در اعتر نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدارتجمع دوباره 

 یمقابل  وزارت راه وشهرساز

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

برای انعکاس هرچه  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار اردیبهشت،برای باری دیگر ۷روزیکشنبه 

مقابل  وزارت راه  بیشترصدای اعتراضشان نسبت به اخراج از کار راهی پایتخت شدند وبرای دومین بار درسال جاری مقابل

 ی تجمع کردند.وشهرساز

 

روز دوشنبه  با تجمع نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یاداره کل راهدار اخراجی کارگرانقابل یادآوری است که اعتراضات 

مقابل  نیفرورد ۲۶روز سه شنبه آغاز با تجمعات  نیقزو یو اداره کل راه و شهرساز ی، مقابل استاندار نیفرورد ۱۸

ی مقابل  وزارت راه وشهرساز ن،یفرورد ۲۷روز چهارشنبه  و کشودرتهران یو حمل و نقل جاده ا یسازمان راهدار

 درتهران ادامه پیدا کرد.

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

  

   طلبکارند مهیماه حق ب ۹لوشان  یکارگران شهردار

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 



 

  .پرداخت نشده طلبکارند مهیماه حق ب۹لوشان  یکارگران مجموعه شهردار ،یمشکالت مال شیافزا لیدل به

  

 .هستند یا مهیماه معوقات ب ۹ یلوشان دارا یکارگران مجموعه شهردار لنا،یگزارش خبرنگار ا به

به  یا مهیب التیتسهلوشان که جهت استفاده از  یشهردار یاز کارگران خدمات یباره گفت: شمار نیاز کارگران در ا یکی

 .خود مطلع شدند مهیمراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق ب یمراکز درمان

 لیعمل اظهار کردند که به دل نیخود مطرح ساختند و در پاسخ به ا یمسئله را با کارفرما نیکارگر، آنان ا نیبه اظهارات ا بنا

 .افتاده است قیبه تعو مهیپرداخت حق ب ینگیو نداشتن نقد یمشکالت مال

آبان،  ور،یشهر ر،ی، ت۹۷ماه  یمهر و د ر،ی، ت۹۶خرداد  مهیخود و همکارانشان گفت: حق ب یا مهیمطالبات ب حیدر تشر او

 .پرداخت نشده است یاجتماع نیآنها به تام ۹۸و اسفند  ید

دستمزد او و همکارانش  مه،یبات بجدا از مطال نکهیا انیسخنان خود با ب یانیلوشان در بخش پا یکارگر مجموعه شهردار نیا

 یجمع یها را مرتبا در رسانه مان یموضوع معوقات مزد نکهیدر شش ماه گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد: عالرغم ا

 .دهد ینم تیاهم یو کس ستین ییگوش شنوا چیتا به گوش مسئوالن برسد اما ه میکن یمطرح م

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

  

  

  :اصغر برشان

 خدمات به کارگران یاند ارتقا اند/ اسمش را گذاشته دوخته سهیحاصل از فروش شستا کوجوه  یبرا

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

پول  کرد نهیدر مورد نحوه هز یتعاون کار ورفاه اجتماع ریمنتشره از وز پیو کل تیخانه کارگر اصفهان به توئ ییراجرایدب

  .حاصل از فروش شستا در بورس واکنش نشان داد



  

 شدگان مهیعنوان حق برداشت از عرضه سهام شستا که متعلق به کل ب چیگفت: دولت به ه لنا،یه خبرنگار ابرشان ب اصغر

 دیعرضه و خر یدر راستا یاجتماع یاست نداشته و سهام عرضه شده شستا صرفا با نظر شرکا یاجتماع نیسازمان تام

 .مصرف خواهد شد یاجتماع نیه سازمان تامیسرما یفیک شیافزا یسهام مطلوب در بازار و در راستا

نبوده است و  حکمت یشدن شستا ب یدر مورد بورس یجامعه کارگر یها از آن است که  دغدغه یحاک تییتو نیافزود: ا یو

 یارتقا یخود گفته است از پول فروش شستا برا تیدر توئ یعتمداریشر یزده است! آقا رونیدُم خروس دولت ب نکیمعتقدم ا

 .استفاده خواهد شد یدرمان یها منزلت دفترچه

 شتریب یها پرداخت یعنی"یدرمان یها منزلت دفترچه یواژه "ارتقا دیکل نیکرد: ترجمه ا حیکار تصر یعالیسابق شورا عضو

 اردیلیها هزار م "دهیدرمان یها سال گذشته هم با شعار "ارتقاء ارزش دفترچه۶ یبه وزارت بهداشت و درمان ؛ چراکه ط

طرح  نهیاز هز یو بخش قابل توجه ختندیر یعلوم پزشک یها ن را به حساب وزارت بهداشت و دانشگاهتومان پول کارگرا

 .کردند نیکارگران تام بیتحول را از ج

و  کطرفیبر صفر شدن مطالبات وزارت بهداشت از  یمبن یاجتماع نیسازمان تام رعاملیمد شیبه مصاحبه دوهفته پ یو

اشاره کرد و افزود: به نظر  گرید یاز سو یآت یروزها یدر دولت ط یپزشک یها تعرفه یدرصد ۲۳بالغ بر  شیافزا عهیشا

 .اند دوخته سهیشستا ک شوجوه حاصل از فرو یدولت و وزارت بهداشت برا رسد یم

 تعرفه پزشکان را که خواهند یکرد: چگونه م دیدستمزد تاک یقانون شیاز افزا یریبا انتقاد از دولت به خاطر جلوگ برشان

 صدیدر آن س۲۵ نیکه با ضرب ا دهند یم شیدرصد افزا۲۵داشته را  شیدرصد افزا صدیدرقالب طرح تحول بالغ بر س رایاخ

 یعنیقشر جامعه  نیتر فیو ظاهرا فقط دولت به خاطر دستمزد ضع افتد یمدر تعرفه پزشکان اتفاق  یمضاعف شیدرصد افزا

که شستا را بفروشند و  اند ختهیوپزشکان و...پول دارد. ظاهرا نقشه ر رانیکارمندان و مد یکارگران پول کم دارد وگرنه برا

 !خدمات به کارگران یاند ارتقا اسمش را گذاشته یخرج کنند ول

و  یساخت وساز درمان نهیصرف هز خواهند یگفته شده است پول فروش شستا را م تیدر توئ نکهیاصغر برشان با اشاره به ا 

کارگران شکل نگرفته و براساس فشارها و  یواقع ازیبراساس ن دهایها و خر پروژه نیاز ا یلی: خکنند، گفت زاتیتجه دیخر

 .شده است لیتحم یاجتماع نیتام سازمانادوار مختلف مجلس به  ندگانینما یها یالب

 کی یکه ط یاعاجتم نیو اصالح اساسنامه سازمان تام یعالیو بازگشت شورا ییگرا جانبه با توجه به ضرورت اعمال سه یو

تعاون، کار و رفاه  ریجمهور و وز سیشدن شستا و رئ یبوده است، گفت: طرفداران بورس یمطالبه جامعه کارگر ریده اخ

قلمداد  یاجتماع نیسازمان تام یها یگذار هیدولت در سرما مداخلهشدن شستا را کاهش  یاز محاسن بورس یکی یاجتماع

به سازمان  یشد وحت دیمحل خرج پول فروش شستا تشد نییت دولت در سازمان با تعراه مداخال یدر ابتدا یول کردند؛ یم

 .کنند یگذار هیپول را مجددا سرما نیکه ا دهند یاجازه نم

 یتومان بده اردیلیوپنجاه هزار م ستیکارگران است دو یکرد: دولت اگر دلسوز واقع دیخانه کارگر اصفهان تاک ییاجرا ریدب

 .ان را بپردازدساله دولت به سازم۵۰

است که بدهکارش نه تنها پولش را  یطلبکار تیو دولت حکا یاجتماع نیسازمان تام تیگفت: حکا یفعال کارگر نیا

پس خودم  دیگو یرا بفروش و طلبکار م تیرپایفرش ز دیگو یبلکه به زور به طلبکار م دهد یو طلبش را نم گرداند یبرنم

 فروشم یو م گذارم یم متیمن خودم ق رینخ دیگو یبدهکار که دولت باشد م یول روشمف یم برم یو م گذارم یم متیفرش را ق

دولت که بدهکار  یول زنم یم ام یو به زخم زندگ کنم یپس پول فرش را خودم خرج م دیگو یکه سازمان است م چارهیطلبکار ب

 .اشت است ام که همانا وزارت بهد به بچه یبده دیپول فروش فرش را با رینخ دیگو یاست م

 یجبران کسر یتا آن را برا ختهیو نقشه ر دهیسهام شستا هم خواب د هیبق یکرد: ظاهرا دولت برا دیدر خاتمه تاک برشان

کار قبال  ریجمهور و وز سییانتظار دارد که سازمان همانطور که ر یجامعه کارگر یوزارت بهداشت بفروشد و خرج کند ول

به  یسهام شستا حرف ینموده و از ادامه فروش مابق یگذار هیرا مجددا سرما اشست هیاول قول داده بودند پول حاصل از عرضه

 .اوردین انیم

سازمان تخلف محسوب شده و قطعا با  هیبدون اخذ نظر از صاحبان سرما یریگ میشد: هرگونه تصم ادآوریدر خاتمه  یو

 .است، مواجه خواهد شدنفر در کشور  ونیلیم ۵۰که بالغ بر  نفعیذ شدگان مهیالعمل ب عکس

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 



 

  :" مطرح کردیشغل تیدر برنامه "کارگران و امن اتیفتح هللا ب

 شتیروز از مع ۱۰دستمزد  نی/ با امیبرس یبه حقوق مکف میو دولت نتوانس انیکارفرما یهماهنگ با

   ستندین صدا ی/ کارگران بشود ینم نیکارگر هم تام

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

/ شود ینم نیکارگر هم تام شتیروز از مع ۱۰دستمزد  نی/ با امیبرس یبه حقوق مکف میو دولت نتوانس انیکارفرما یهماهنگ با

 ستندین صدا یکارگران ب

بخش  یکارفرما یمطالبات را انجام دهند، متاسفانه با هماهنگ یریگیتوانستند پ یکارگر میت نکهیگفت: با توجه به ا اتیب

متناسب با  دیقانون کار دستمزد با ۴۱ماده  یها بنا بر تبصره کهی. درحالمیبرس یمکف به حقوق مینتوانس یو دولت یخصوص

  .شد یمحقق م دیدرصد با ۴۱و حداقل  شد یم نییخانوار تع شتیتورم و سبد مع

  

فته کارگر به مناسبت ه ی( در مراسم مجازیمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سی)رئ اتیفتح هللا ب لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 هیخانه کارگر برگزار شد، اظهار داشت: اتحاد یکاربرد ی" که در محل دانشگاه علمیشغل تیبا موضوع"کارگران و امن

طرح مطالبات کارگران  یخانه کارگر برا رکلیدب تیریو مد ریاز ابتدا که شکل گرفت، با تدب یمانیو پ یکارگران قرارداد

  .تالش کرد یقرارد

 میگرفت میو تصم میگذاشت یموقت، مجمع یبه علت اشاعه قراردادها ۸۱-۸۰از دوستان در سال  یا با تعدادادامه داد: م او

 قیاز طر یمانیو پ یقرارداد یها مشکالت و خواسته میو تا امروز توانست میرا شکل ده یمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد

 .میکن یع رساناطال یخبر یها تیمجالت و سا ما،یصداوس و،یرسانه، راد

 نیبه ا یدگینظارت و رس یاصل فهیدر مجلس وزرا و وزارت کار که وظ ندگانیبا نما میا کرد: تاکنون توانسته حیتصر یو

 یریگیتوانستند پ یکارگر میت نکهی. باتوجه به امیکن یریگیو موضوعاتمان را پ میموضوعات را به عهده دارد، در ارتباط باش

 کهی. درحالمیبرس یبه حقوق مکف مینتوانس یو دولت یبخش خصوص یکارفرما یماهنگمتاسفانه با ه مطالبات را انجام دهند،

 دیدرصد با ۴۱و حداقل  شد یم نییخانوار تع شتیمتناسب با تورم و سبد مع دیقانون کار دستمزد با ۴۱ماده  یها بنا بر تبصره

 .انجام شد، جلسه را ترک کردند دوطرفهکه  یا افقنامهتو یناچارا  بدون امضا یجامعه کارگر ندگانی. نماشد یمحقق م

مشکل  مان شتیمع نیکرد و ما در تام دیکه چه با کنند یبه ما مراجعه م یمانیو پ یدوستان قرارداد نکهیبا اشاره به ا اتیب

از  واهدخ یم زین یدولت است و بخش خصوص اریدر اخت یبزرگ است و زور اقتصاد یکارفرما یگفت: دولت وقت م،یدار

دولت حرکت کردند و  هیدر سا یبخش خصوص ی. متاسفانه کارفرماشود یم نیچن جهیمند شود، نت بهره شتریسود و منافع ب

 .را تنها گذاشتند یجامعه کارگرا

دستمزد امسال شاهد فرار از قانون  نییهزار تومان است، در تع ۹۴۰ ونیلیم ۴خانوار  شتیسبد مع کهیافزود: درحال یو

 رانیو مد یاسالم یمجلس شورا ندگانینما ،یعدالت ادار وانیکنند؟ ما از د یاز قانون تخط دیچرا دولت و کارفرما با .میبود

 نییچشم انتظار مسئله تع یخانوار کارگر ونیلیم ۴۲از  شینگذرند. ب موضوع نیتا از ا میخواست یدلسوز جامعه کارگر

 .برطرف شود یارگرکه دغدغه جامعه ک میدار دیدستمزدها هستند و ام

 نیدولت و مجلس در ا ایآ کنند؟ یدرصد کارگران به شکل موقت کار م ۹۶از  شیکه ب دانند یادامه داد: امروزه مسئوالن م او

مسئله را  نیا دینظارت بر حقوق کارگر را دارد، نبا فهیبزرگ که وظ یدولت به عنوان کارفرما ایاند؟ آ موضوع نقش نداشته

 کند؟ یریگیپ

. دهند یم ادیکند، گفت: متاسفانه شعار ز نیدارد آموزش، مسکن و درمان کارگران را تام فهیدولت وظ نکهیبا اشاره به ا اتیب

 د،یرس انیقراردادش به پا یندارد که وقت نانیاطم یندارند. کارگر قرارداد یشغل تیدرصد از کارگران ما امن ۹۶امروزه 

 وجود دارد؟ نیو استرس بدتر از ا هیببتن اینه. آ ایسرکار برود  تواند یم

که قانون کار به  ۶۹موضوعات نگذرند. متاسفانه از سال  نیاز ا تفاوت یکه ب میمجلس توقع دار ندگانیافزود: ما از نما یو

 یاسالم یکانون شوراها قیمشخص نشد. از طر کیموقت در تبصره  یمصلحت رفت، حداکثر مدت کارها صیمجمع تشخ

سال  ۴مدت  تیموقت مشخص شود. در نها یم تا سقف قراردادهایکرد یریگیموضوع را پ نیا یعیرب یکار و به کمک آقا



سال  ۳مدت  یشد اگرچه خواسته جامعه کارگر نییموقت تع یمدت قراردادها ده،یرس بیبه تصو را  یکه اخ یا نامه نییآ یط

  .بود

 المانیبخشنامه صادر شد خ نیا یدارد. وقت یو چه سقف ستیبدانند کار موقت چ دیخاطر نشان کرد: حداقل کارگران با اتیب

موقت با مدت موقت ما را دائم  یدر کارها میوقت ادعا نکرد چیندارد. ما ه یسال قرارداد موقت معن ۴از   شیراحت شد که ب

 .کنند یم یرگران را زندانکا رانیاما متاسفانه در ا برند یرا م انیتخلف کنند، با دستنبد کارفرما گرید ی. اگر در کشورهادیکن

دائم و مستمر است.  تیبا ماه یدر کارها یشغل تیکه به دنبال آن هستم، بحث عدم امن یموضوع نیادامه داد: مهمتر او

 تیسال فعال ۳۰از  شیکه ب ی. کارگاهکند یسال به شکل مستمر کار م ۲۵که  یمجلس و دولت بدانند، کارگر ندگانینما

 ست؟ین نینو یدار برده نیا ایشش ماهه منعقد کند. آ ردادندارد که با کارگر قرا هیجداشته است، تو یاقتصاد

قرارداد موقت داشته باشد.  دیمستمر و دائم نبا تیکار در کار با ماه یرویگفت: ن یمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

 یها حقوق آنچنان که در وزارتخانه ی. کسانشود ینم نیکارگر هم تام یزندگ شتیروز از مع ۱۰دستمزدها  نیاالن که با ا

 یبد طیشرا نیکارگران بکنند؟ در ا شتیبه حال مع یندارند فکر فهیوظ ایمردم رفتند، آ یاکه با ر یندگانی. نماکنند یم افتیدر

صدقه  یو خصوص یدولت یدارند. کارگران از کارفرما ازین ژهیو یها تیبه حما ازیکه کرونا جامعه را فراگرفته، کارگران ن

  .کنند یبلکه حقوقشان را طلب م خواهند ینم

فراتر  یزی. ما خارج از چارچوب قانون چستین نیکارگران  تام یشغل تیو امن شتیکرد: متاسفانه مع حیتصر اتیب

 .کنند یم یشتنداریاما خو ستندین صدا یتوجه کنند کارگر ب انی. کارفرمامیا نخواسته

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 

 

  :هفت تپه کرشین کارگران

   به معاش طبقه کارگر یدار هیسرما یها از هجوم گرید یکی؛ ۹۹مزد  بیتصو

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 

 به معاش طبقه کارگر یدار هیسرما یها از هجوم گرید یکی؛ ۹۹مزد  بیتصو

  .اشاره کرده استکارگران  یها به مناسبت اول ماه مه، به مشکالت و خواسته یا هیانیهفت تپه در ب شکریکارگران ن یکایسند

  

کارگر( ضمن  یبه مناسبت اول ماه مه )روز جهان یا هیانیهفت تپه در ب شکریکارگران ن یکایسند لنا،یگزارش خبرنگار ا به

مختلف جهان، بعد از آمدن کرونا  یو مرگ کارگران در کشورها یکاریبه ب ،یدار هیمدام نظام سرما یها برشمردن ستم

 .اشاره کرده است



کارگران  شتیبه مع یدار هیسرما یها از هجوم گرید یکیاز خط فقر، به عنوان  تر نییپا ۹۹دستمزد  بیاز تصو ه،یانیب نیا در

سطح معاش  میترم ،یزندگ یها نهیدستمزد به اندازه هز شیمستقل، افزا یابی حق تشکل لیاز قب یشده و مطالبات ادی

مطالبات کارگران در روز  نیمهمتر ،یهمگان گانیودکان و آموزش راکار ک عکار برابر، من یبازنشستگان، مزد برابر برا

 .کارگر امسال  برشمرده شده است یجهان

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 

 یکارگران ساختمان یبا همت انجمن صنف یشتیبسته مع ۸۸۴ عیتشکل/ توز ۲۰۹ یبا امضا یا هیانیب

   صاص دهنداخت یکارگران ساختمان یکاریب مهیتومان به ب اردیلی/ هزار موانیمر

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 اردیلی/ هزار موانیمر یکارگران ساختمان یبا همت انجمن صنف یشتیبسته مع ۸۸۴ عیتشکل/ توز ۲۰۹ یبا امضا یا هیانیب

 اختصاص دهند یکارگران ساختمان یکاریب مهیتومان به ب

خبر  وانیمر یکارگران ساختمان یمن صنفدولت است، از اقدامات انج فهیها وظ حداقل نیتام نکهیبر ا دیبا تاک یقیصد لیکائیم

  .داد

  

بر « کرونا» ریدر ارتباط با تاث لنا،ی( در گفتگو با خبرنگار اوانیمر یکارگران ساختمان یانجمن صنف سی)رئ یقیصد لیکائیم

و  خورند یکه از کرونا ضربه م یگروه نیشتریمحروم کشور گفت: ب یها به خصوص در استان یکارگران ساختمان یزندگ

کرونا،  روسیو روزمزد هستند که با آمدن و یو کارگران فصل یکارگران ساختمان رند،یگ یقرار م یاقتصاد دیمورد تهد

روز به سر کار برود، دستمزد آن روز را از دست  کیاگر نتواند  ی. کارگر ساختمانکنند یرا تجربه م یسخت اریبس طیشرا

 .کسب درآمد ندارد یبرا یگریو منبع د دهد یم

 یکمک حال اعضا ط،یشرا نیکه در ا میخودمان دانست فهیوظ یکارگران ساختمان ی: ما به عنوان تشکل صنفکند یم دیتاک یو

 «یبحران انجمن کارگران ساختمان تهیکم»به نام  یا تهیفعال، کم یانجمن و اعضا رهیمد اتیو با کمک ه میناتوان خود باش

به سه هزار  کیکردند؛ نزد یبا ما همکار اطانیو دو نفر از خ میکرد هیسک را کراما دیکارگاه کوچک تول کی. میداد لیتشک

به سه هزار محلول  کینزد نیهمچن م؛یکرد عیتوز یو روزمزد ساختمان یدانیو م یکارگران فصل نیو ب میکرد دیماسک تول

 .میکارگران پخش کرد نیرا ب یضدعفون

که در آن،  دهد یسراسر کشور خبر م یکارگران ساختمان یانجمن صنف ۲۰۹ یبا امضا یا هیانیب میحال از تنظ نیدر ع او

 .اند مطرح کرده یمطالبات خود را در سطح کشور ،یکارگران ساختمان

 وانیشهر مر نیریتومان از خ ونیلیم ۲۰حدود  یکل متیبه ق یشتیبه صد بسته مع کی: انجمن نزددهد یادامه م یقیصد

 یو بهداشت یصد و ده بسته خوراک کی. عالوه بر آن، نزدمیکرد عیتوز دهید و حادثه یطع نخاعکارگران ق نیکرده که ب افتیدر

کردند و  اریکمک بس یبه انجمن صنف نیری. خمیپخش کرد نشستند، یشهر م یها دانیکه کنار م یصد و ده نفر از کارگران نیب

 .میاقدام کن یکارگران ساختمان شتیدر بهبود مع میخوشبختانه توانست

 کیجداگانه از ادارات مرتبط گرفته شده و نزد یشتیمع یها بسته وان،یمر یاداره کار و فرماندار یبا همکار ،یقیگفته صد به

 .شود لیشده، تحو کاریب یبسته در مجموع قرار است به دست انجمن برسد تا به کارگران ساختمان ۵۰۰

کنند و  یداریاقالم را خر نیا توانند یکه نم داند یم یکارگران یبرا یو بهداشت یخوراک یها بسته نیرا تام یهدف اصل او

  .قرار داده شده است وانیمر یکارگران روزمزد و فصل اریتاکنون در اخت یشتیبسته مع ۸۸۴به  کی: تاکنون نزددیگو یم

به داد  دیدولت است؛ دولت با فهیها، وظ قبل از انجمن ،یو بهداشت ییها ازجمله مواد غذا حداقل نی: تامکند یم دیالبته تاک یقیصد

 .به آنها بدهد گانیرا یشتیمع یها برسد و بسته یکارگران فصل شتیمع

 یکاریب مهیب یخال یجا

در  دی: بادیگو یو م پردازد یم «یکارگران ساختمان یکاریب مهیب»در ادامه به موضوع  یکارگران ساختمان یفعال صنف نیا

مقابله با  یتومان برا اردیلیهزار م ۵به  کیبپردازند؛ دولت نزد یکاریب مهیب یررمق ،یبه کارگران ساختمان طیشرا نیا

 یکاریب مهیهستند و صندوق ب یکاریب مهیکه مشمول ب شود یم یشامل کسان الت،یهتس نیکرونا درنظر گرفته است و قاعدتا  ا



 ایپول )حداقل هزار  نیاز ا یبخش میواست دارندارند و ما از دولت درخ یکاریب مهیصندوق ب ،یدارند؛ اما کارگران ساختمان

 ایماه  کیبتوانند  ،یکارگران ساختمان الاقلاختصاص دهد تا  یکارگران ساختمان یکاریب مهیتومان( را به ب اردیلیدو هزار م

  .آنها باشد یها بر زخم یمرهم ز،یپول ناچ نیو ا رندیبگ یکاریب مهیب یدو ماه، مقرر

ها به  تشکل دیبحران با طیباشند و در شرا یخانه دوم کارگران ساختمان دیبا یکارگر یها تشکل میعتقد: ما مدیافزا یم یقیصد

 .باشند رگذاریبا کارگران بتوانند تاث یو همراه یاز مسئوالن و هم از لحاظ همدل یگر داد کارگران برسند تا هم از لحاظ مطالبه

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 

در حوزه  یباشد/آغاز استحقاق سنج گانیآنها را مهیحق ب دیبا قرار دارند که ییها درصد در دهک ۵۳

  ییسرپا

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 ییدر حوزه سرپا یباشد/آغاز استحقاق سنج گانیآنها را مهیحق ب دیقرار دارند که با ییها درصد در دهک ۵۳

 کیاند که حدود  وسع داده یابیهزار نفر تاکنون درخواست ارز ۷۰و  ونیلیم ۲سالمت، گفت:حدود  مهیسازمان ب رعاملیمد

آنها  مهیحق ب دیقرار دارند که با ییها درصد در دهک ۵۳دهک شدند و به طور متوسط  نییهزار نفر تع ۹۰۰و  ونیلیم

  .باشد گانیرا

  

رخ  یاتفاقات خوب ۹۸اظهار داشت: در سال  ۹۹در سال  یرسان اطالع یشورا نیدر نخست «یطاهر موهبت» لنا،یگزارش ا به

رابطه اطالعات  نیدرمان کشور اشاره کرد، در هم شدگان مهیبر خط ب گاهیو پا کیبه افتتاح سازمان الکترون توان یم داد که

 .قرار گرفته است گاهیپا نیدر ا یاجتماع نیتام شدگان مهیب

ثبت  دیافزود: بدون ترد رد،یگ یقرار م گاهیپا نیدر ا شدگان مهیسالمت تمام اطالعات ب یها مهیدر حوزه ب نکهیبا اشاره به ا یو

که اطالعات کامل  زانیلذا به همان م کند، یکمک م ها یپوشان بر خط درمان کشور به کاهش هم گاهیدر پا شدگان مهیاطالعات ب

 .شود یانجام م تر قیدق ها یپوشان رفع هم زانیروز ثبت شود؛ به همان م و به

 ییها از پروژه گرید یکیکرد:  حیدارد، تصر ازیارد گفته شده به زمان نمو رینظ ییها انجام پروژه نکهیبر ا دیبا تاک یموهبت

انجام  یدولت یها مارستانیکه قرار بود در ب یبه اسناد بستر یکیالکترون یدگیکه در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت، رس

درصد  ۸۷و درحال حاضر  دهند یانجام م یکیصورت الکترون اسناد را به یدگیرس یدولت یها مارستانیب یشود، امروز تمام

 .رسد یبه صورت حساب م ندیفرآ نیاسناد در ا

طرح  نیا یردولتیغ یها مارستانیب یدر تمام ۹۹سال  انیتا پا شود یم ینیب شیسالمت اظهار داشت: پ مهیسازمان ب رعاملیمد

   .اجرا شود

 ۹۹شود، گفت: در سال  ییدرصد شهرها اجرا ۳۰ر قرار بود د کیالکترون یسینو پروژه نسخه ۹۸در سال  نکهیا انیبا ب یو

 .طرح پوشش داده شود نیسراسر کشور ا یها درصد مطب ۷۰در  شود یم ینیب شیپ

کرد: در سال  دیها کمک کنند، تاک پروژه یدر اجرا یکار یشرکا میدواریام نکهیسالمت با اشاره به ا مهیسازمان ب رعاملیمد

 .برسندها به اتمام  پروژه نیا دیبا ۱۴۰۰

 ییپروژه ما به بخش سرپا نیا یگفت: در اجرا یدولت یها مارستانیدر ب یپروژه استحقاق سنج یاجرا یادآوریبا  یموهبت

و  ییهزار در بخش سرپا ۴۳گفت که  دیآغاز شد و با زین ییپروژه در بخش سرپا نیا یاجرا بهشتیاما از ارد م،یورود نداشت

 ییو در بخش سرپا ونیلیم ۴.۵بار مراجعه  یدر بخش بستر نکهید دارد، ضمن اوجو یطرف قرارداد در بخش بستر ۹۰۰

به سمت حذف  دیو ما با دهد یها را کاهش م ها بار مراجعه پروژه نیبار است که بدون شک توجه به ا ونیلیم ۱۶۰از  شیب

 .میکاربرد دفترچه حرکت کن یجیتدر

 .خود معطل کرد یرا در روند درمان ماریب توان ی، نمفراهم نشود یتیآ یها رساختیکه ز یگفت: تا زمان یو

 .پروژه گردد نیموکول به ا دیها با و پرداخت شود یانجام م ییدر تمام مراکز سرپا یسنج استحقاق ۹۹افزود: در سال  یموهبت



هزار نفر  ۷۰و  ونیلیم ۲شد، خاطرنشان کرد: حدود  ییدر سال گذشته اجرا زیوسع ن یابیارز نکهیا انیبا ب انیدر پا یو

درصد  ۵۳دهک شدند و به طور متوسط  نییهزار نفر تع ۹۰۰و  ونیلیم کیاند که حدود  وسع داده یابیتاکنون درخواست ارز

ارسال شده  امکیدهک شده تاکنون پ نییدرصد افراد تع ۹۰ یباشد. برا گانیرا هاآن مهیحق ب دیقرار دارند که با ییها در دهک

شدند که حدود  پرداز مهیهم ب یا بار عده نیاول یاند. برا کرده افتیدرصد، دفترچه خود را در ۷۰د تعداد حدو نیاست و از ا

 .شوند یهزار نفر م ۵۰۰

۱۳۹۹/۰۲/۰۸ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 امرارمعاشادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه قند فسا وزباله گردی تعدادی از آنها برای 

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

گذراندن امورات  یبرا ماه حقوق معوقه ۷با  کارخانه قند فسا بیکارشده از کارگران یکارگر تعداد جهانیروزدرآستانه 

 .کهنه و زباله هستند کیدر حال جمع کردن و فروختن پالست یزندگ

شدن مالک کارخانه  یشده است و با زندان یدیحل شدن وارد مرحله جد یمشکالت کارخانه قند فسا به جا لنا،یگزارش ا به

به  ایشهرها مهاجرت کردند و   گریبه د ایکسب در آمد  یهاست که برا کارخانه ماه نیاز کارگران ا یاریبار دوم بس یبرا

 .ردندآو یکهنه رو کیو فروش زباله و پالست یآور جمع

وحقوق خود  مطالبه حق یکارگران برا نیا میندازیب ینگاهاعتراضات کارگران کارخانه قند فسا در سال گذشته  میبه تقو اگر

ها موجب شد تا  یبده گریو د یتجمع کردند.عدم تعهدات به پرداخت مال گرید ییو مکان ها یبار  مقابل فرماندار ۱۰از  شیب

باز کند و هم کارگران  نیاز مشکالت ا یا نتوانست گره زین ییقضا یبرخوردها اشود ام ریکارخانه دستگ رعاملیمد یحت

 .کارخانه با مطالبات معوق روبرو است نیکارگر شاغل در ا ۳۰۰چنان  حدود 

مانند  ییها مان هرچقدر به ادارات و ارگان حق افتیدر یبرا نکهیا انیکارخانه قند فسا با باردیبهشت یک کارگر۹روزسه شنبه 

: در ،به خبرنگار رسانه ای گفتدنشنو یرا نم مانیصداد و نرس یبه دادمان نم چکسیه میکن یو....... مراجعه م یفرماندار

 چیشود اما در عمل ه یم زیشود و حقوق کارگران وار یدرست م طیدهند که شرا یحال حاضر مسئوالن فقط به ما وعده م

 .دهد یرخ نم یاتفاق

آبان، آذر،  یها کارگران حقوق ماه نکهی: با توجه به ااضافه کردکارخانه قند فسا دو بار بازداشت شده، ریمد نکهیا انیبا بوی 

 یاز کارگران را دوا نم یکارخانه درد ریبودن مد یزندان نیاند بنابرا نکرده افتیبهمن، اسفند سال گذشته را هنوز در ،ید

 .کند

وق آبان کارخانه را فروختند و حق طیدرخت پرتغال مح وهیآهن آالت،م یمسئوالن کارخانه مقدار نکهیدر ادامه با اشاره به ااو

نفر از کارگران کارخانه قند فسا مطالبات و  ۱۴۰در حال حاضر حدود  ،افزود:از کارگران را پرداخت کردند یماه تعداد

 .اند نکرده افتیچند ماه را در حقوق

است  دیکنند که کارخانه در حال تول یاذعان م ی: همواره مسئوالن کارخانه به مسئوالن دولتدادادامه کارگر کارخانه قند فسا

 .ستیطور ن نیکه اصال ا

: کارخانه قند فسا ،اضافه کردشود یکارخانه تنها به کارگران ختم نم یها یدر حال حاضر بده نکهیدر ادامه با اشاره به اوی 

 .دارند یهم بده یو......مبالغ مانکارانیاز پ یبه تعداد

کارخانه باعث شد که  یلیبودند اما تعط یآستانه بازنشستگ کارگران کارخانه قند فسا در شتری: اگرچه باین کارگر همچنین گفت

 .میمواجه شو یا دهیو با مشکالت عد فتادیاتفاق ن نیا

افراد تنها  نی: اداد ادامه،شده اند  نیخانه نش یکارینبود شغل و ب لیکارگران کارخانه قند فسا به دل شتریب نکهیبا اشاره به ا او

 ییکسب در آمد به کارها یاز کارگران هم برا یکه بعض ست یدر حال نیگذرانند ا یده را مامور خود و خانوا ارانهیبا پول 

 .آورده اند یرو یعاتیکهنه و مواد ضا کیوفروش  پالست دیرو خ  یگرد مانند زباله

کرده  یگذار هینقاط سرما گریکارخانه پول حاصل از آن را در د لیعامل کارخانه با فروختن وسا ری: مداضافه کردکارگر نیا

 .است



 یال ۱۵: تنها حدود ،گفتاست لیدر حال حاضر کارخانه قند فسا تعط نکهیا انیبا ب زیاز کارگران کارخانه قند فسا ن گرید یکی

نفر هم از پرسنل  ۱۰به صورت دائم در کارخانه حضور داشته باشند در مجموعه هستند و حدود  دیکه با یرسم روینفر ن ۱۶

 .ضور دارنددر کارخانه ح یادار

 .شود یانجام نم یتیفعال چیکارخانه ه یلیتعط لی: اما به دل،افزودنفر در کارخانه حضور دارند ۴۰حدود  نکهیبا اشاره به ا او

 .کرده اند لیرا تعط یو شرکت یها کارگران فصل نهی: مسئوالن کارخانه در جهت کاهش هزدرادامه گفتکارگر نیا

 افتیدر یدیحقوق و ع چگونهیماه سال گذشته ه یما از د یکارگران رسم یفعل طیدر شرا نکهیا انیکارگر با ب نیا

 .نگرفتند ییایحقوق و مزا چیکارخانه هم از آبان و آذر سال گذشته تاکنون ه یو شرکت ی: کارگران فصل،اضافه کرداند نکرده

استان ها و شهرها  گریسب در آمد به دکار و ک یاز کارگران کارخانه قند فسا در حال حاضر برا یاریبسدرخاتمه گفت: او

 .و ..... مهاجرت کرده اند زدیمانند کرمان، بندرعباس، 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

 

   دیرا بشنو مانی/ صداالنیلوشان خطاب به مسئوالن گ مانیکارگران س نامه

۱۳۹۹/۰۲/۰۹  

 

اشتغال  تیوضع یریگیخواستار پ الن،یخطاب به مسئوالن استان گ یا لوشان در نامه انمیشده س لیکارخانه تعط کارگران

  .خود شدند

  

 یا نامه یکه به دنبال بازگشت به کار خود هستند، ط« لوشان مانیس»شده  لیکارگران کارخانه تعط لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .خود شدند یمشکالت صنف یریگیخواستار پ النیخطاب به مسئوالن استان گ

 یلیتعط جهیکه در نت یمشکالت انیآنها ضمن ب ده،یلوشان رس مانینفر از کارگران کارخانه س ۶۷ ینامه که به امضا نیا در

محل کارشان و  ییبازگشا یبرا یحل مناسب خواستند راه یشده است، از مسئوالن دولت لیبه آنها تحم ۹۲کارخانه از سال  نیا

 .کنند دایاشتغال مجددشان پ



 جادیو با ا یخاکستر مانیس دیتول نهیدر زم ۹۲ تیلغا ۳۸عام( از سال  یلوشان )سهام مانینامه آمده است: س نیا یابتدا در

 .هزار نفر فعال بود ۲ میرمستقینفر و غ ۳۰۰ میمستق نیانگیاشتغال بطور م

شهرستان  نیمسئول یرسان و اطالع ینامعلوم بدون اطالع قبل لیبه دال ۹۲گفته کارگران، سهامداران شرکت در سال  به

شدن تمام کارگران  کاریآن ب جیاز نتا یکیبزرگ کردند که  یدیواحد تول نینمودن ا لیاقدام به تعط النیرودبار و استان گ

 .کارخانه بود نیشاغل در ا

با  ۹۵مل کارخانه در سال کا یلیلوشان پس از چند سال از زمان تعط مانینامه آمده است: سهامداران کارخانه س نیادامه ا در

با تخصص استخراج  یاقدام نمودند که فرد یمیکارخانه قد نیفروش سهام ا یبرا راالنتشاریکث یها در روزنامه یدرج آگه

از  ییایدر یلوشان که دارا مانیکه از معدن شرکت س تین نیشرکت شد با ا سهام دی)تراورتن( موفق به خر یسنگ ساختمان

 .رداشت کرده و منافع خود را کسب کندسنگ تراورتن است، ب

به سهامدار سابق کارخانه متعهد شد همه  یکارخانه در زمان واگذار داریکردند: خر حیلوشان در ادامه تصر مانیس کارگران

بدون  داریاما خر ردیدر منطقه صورت بگ داریاشتغال پا قیطر نیشده کارخانه را مشغول کار کند تا از ا کاریکارگران ب

کار با فراهم نمودن  یرویجبران کمبود ن یاز کارگران سابق کارخانه برا یکم دکه داده بود، با جذب تعدا یه به تعهدتوج

 .کرده است یربومیمعدن، اقدام به استخدام افراد غ یدر بخش داخل یامکانات رفاه

در  یو مسئوالن شهرستان داریخر یه از سوداده شد یها ماندن وعده پاسخ ینامه با اشاره به ب نیلوشان در ا مانیکارگران س 

 نیا لیامضاکنندگان ذ نجانبانیاند: ا به مشکالت خود نوشته یدگیبا درخواست رس انیکارگران، در پا یمطالبات صنف یریگیپ

به مشکالت  یدگیرس یو دادستان ضمن تقاضا النیدر استان گ هییقوه قضا ی ندهیمابه خصوص ن ینامه از مسئوالن استان

 .میخود هست یشغل تیمشخص شدن وضع یمناسب برا یها حل راه یلوشان، خواستار بررس مانیرگران سکا

۱۳۹۹/۰۲/۰۹  

 

  

   افتی شیبرابر افزا ۱۳ یدر استان مرکز یکاریب مهیب نام ثبت

۱۳۹۹/۰۲/۰۹  

تاکنون  ۹۸اواخر اسفندماه سال  استان از نیدر ا یکاریب مهینام ب گفت: ثبت یاستان مرکز یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .است افتهی شیبرابر افزا ۱۳از  شینسبت به مدت مشابه قبل ب

  

به مناسبت هفته کار و  ییآبا یمحمدتق ،یاستان مرکز یتعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

 یبرا ینفر در استان مرکز ۹۶۰مدت هفت هزار و  نیبا خبرنگاران در اراک افزود: در ا یکارگر در نشست مطبوعات

  .نفر بوده است ۶۰۰تعداد در مدت مشابه سال قبل، حدود  نیکه ا اند دهنام کر ثبت یدر استان مرکز یکاریب مهیب افتیدر

 ۴۰۰زار و تعداد سه ه نیشدند که از ا یکار مهینفر در مرحله نخست، مشمول ب ۹۹۰هزار و  ۶تعداد،  نیکرد: از ا انیاو ب 

 .اند اضافه شده یاستان مرکز کارانیکرونا به جمع ب روسیازجمله و رمترقبهیحوادث غ لینفر به دل

حوادث  کاریدولت، به مشموالن ب اتیادامه داد: بر اساس مصوبه ه یاستان مرکز یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

و  رندیافراد را به کار گ نیا دیمدت با نیپس از ا انیو کارفرما شود یپرداخت م یکاریب مهیتا سه ماه حقوق ب کی رمترقبهیغ

 یریگیحل اختالف پ یها اتیه قیموارد الزم را از طر توانند یکار گرفته نشدند، م هافراد ب نینشده ا نییاگر در مدت زمان تع

 .کنند

شده بودند اما  لیکرونا تعط روسیو عویش لیزودتر از موعد کشور به دل یاستان مرکز یدیشرکت تول ۲۵عنوان کرد:  ییآبا

 .اند بازگشته دیبه چرخه تول یبهداشت یها پروتکل تیواحدها مجدد با رعا نیتمام ا

قشر با  نیا تیوجود دارد که جمع یشده در استان مرکز مهیهزار کارگر ب ۲۰۷از سخنانش گفت:  یگریدر بخش د او

 .رسد یهزار نفر م ۹۷۰آنها به   احتساب خانواده

 یهزار نفر ۵۰۰و  ونیلیم کیحدود  تیدرصد از جمع ۶۵اضافه کرد:  یاستان مرکز یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیدم

 .کشور باالتر است نیانگیدرصد از م ۱۰راستا  نیدر ا یاست و استان مرکز یاستان کارگر نیا



 .کرد یرا سپر یسال خوب ،یبا وجود مشکالت اقتصاد ۹۸استان در سال  نیکرد: ا حیتصر ییآبا

اداره کل تعاون،  یها معاونت ریسا یها درصد برنامه ۹۵و  یمعاونت امور اجتماع یها درصد برنامه ۱۰۰او عنوان کرد:  

تابعه  یها نهاد رتبه برتر دستگاه نیو حراست ا یمحقق شد و روابط عموم ۹۸در سال  یاستان مرکز یکار و رفاه اجتماع

 .به دست آورند ررا در کشو یماعوزارت تعاون، کار و رفاه اجت

 .است تیهزار نفر جمع ۴۰۰و  ونیلیم کیاز  شیب یشهرستان دارا ۱۲با دارا بودن  یمرکز استان

۱۳۹۹/۰۲/۰۹  

 

  

   یاز کرونادر خراسان شمال یناش یکاریب مهیب انیمتقاض یبرابر ۵ شیافزا

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

در استان  یکاریب مهیاز ب یمند بهره یبرا انیفت: کرونا، شمار متقاضگ یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .داده است شیرا تا پنج برابر افزا

  

نفر در استان  ۱۰۰اظهار داشت: ساالنه هزار تا هزار و  یامروز سه شنبه در نشست خبر یحسن نور لنا،یگزارش ا به

 .از پنج هزار نفر برسد شیبه برقم  نیاما کرونا سبب شده ا شوند یم یکاریب مهیب یمتقاض

مدت در  نیانتظار بود، در ا رقابلیخسارت غ زانیم نیو گسترده است، ا ادیها ز کرونا به کارگاه یافزود: خسارت ها یو

 یکاریب مهیاز ب تیافراد، مشمول حما نیاز ا یاند اما بخش نفر در سامانه ثبت نام کرده ۹۰۰از پنج هزار و  شیاستان، ب

 .ستندین

 تیرا دارند و مشمول حما یکاریب مهیب یبرقرار هیاول طیشرا ان،ینفر از متقاض ۶۰خاطرنشان کرد: چهار هزار و  یورن

 .کنند افتیدر یکاریب مهیب ۹۹ بهشتیو ارد نیو فرورد ۹۸اسفند  یها در ماه دیو با شوند یم

اند و در مرحله  را داشته یکاریب مهیب یراربرق هیاول طینفر از کارگران شرا ۵۹تعداد، چهار هزار و  نیگفت: از ا یو

 .شود یمشموالن در مراحل بعد، اعالم م ریسا یشده اند و اسام یمعرف یاجتماع نینفر به اداره کل تام ۱۴نخست، هزار و 

دارد،  ازین یادیز اریاعتبار بس ،یکاریب مهیب یدانست و گفت: برقرار یمنابع مال نیبخش را تام نیاز مشکالت ا یکی ،ینور

امر هنوز محقق نشده  نیشود اما ا نیسازمان برنامه و بودجه تام یاز منابع با همکار یبخش شود یدر سطح وزارت تالش م

    .میکن تیافراد حما نیاز ا مینتوان میاست و ما هم نگران هست

بر دوش دولت  یادیز یمال شده، بار کاریاز کارگران ب تیگفت: حما یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

بزرگ  یدر اصناف بوده و کارگاه ها یکاریب نیشتریشده است، ب بیدچار خسارت و آس دیخواهد گذاشت، به هر حال تول

 .اند دهید یکمتر بیآس

 یبسته بهداشت ۵۰در بجنورد و  یبسته بهداشت ۲۵۰و سرگذر، گفت: تاکنون  یفصل ،یاز کارگران ساختمان تیدرباره حما یو

   .میدر دست ندار یاز کارگران فصل یدرست یشده است، البته هنوز بانک اطالعات عیتوز روانیدر ش

 تیوضع نیو سرگذر از ا یشده و البته کارگران ساختمان بیکرونا، درآمد کارگران دچار آس وعیاظهار داشت: با ش ینور

مرحله  نهیزم نیکارگران سرگذر اقدام شد و در ا ییشناسا یبا دستور استاندار، برا نه،یزم نیکه در ا اند دهیخسارت د شتریب

 .شدند ییشناسا یکارگر فصل ۱۰۰هزار و  دوم، ینفر کارگر سرگذر و در بررس ۳۶۰اول، 

 نیا نیتام یدر نظر گرفته شده و برآورد شد برا یو بسته بهداشت یشتیکارگران، بسته مع نیا یخاطرنشان کرد: برا یو

 عیتوز ازمندان،یکمک ن یبرا جیمواسات و بس شیرزما یاست که البته با اجرا ازیاعتبار ن لایر اردیلیم ۶از  شیها، ب بسته

   .ها گسترده تر شده است بسته

 ۶تا  ۲ یتیحما یها استان بسته نیخانوار در ا ۸۰۰هزار و  ۱۶گفت:  یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .کردند تافیکرونا را در یالیر ونیلیم



 ونیلیم ۶تا  ۲ نیبه تناسب بعد خانوار، ب رد،یگ یتعلق م نییدولت که به افراد با درآمد پا تیاظهار داشت: بسته حما ینور

 .شده است زیوار ارانهیبه حساب  ،لایر

درصد از  ۱.۶۸ ،یمند شدند که سهم استان خراسان شمال بهره یتیبسته حما نیخانوار از ا ونیلیم کیافزود: در کشور  یو

 .خانوارها است نیا

استان  نیمردم استان، سهم ا یو درآمد یاقتصاد تیگفت: باتوجه وضع یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .خواهد بود یکشور نیانگیاز م شیدولت، ب ییکرونا یها از کمک

 نه،یزم نیگفت: در ا د،یتول زانیم شیل و افزاتحقق شعار سا یاز سخنان خود درباره الزامات برا  یگریدر بخش د ینور

موانع  دیبا نیداشته باشند بنابرا یشتریب یاثرگذار توانند یدارند، م تیفعال یباالتر تیکه با ظرف یدیتول یصاحبان واحدها

 .واحدها برطرف شود نیدر ا دیتول

 .اقدام کنند د،یبه جهش تول ندیرس یشوند تا برا تیحما زین یدیتول یواحدها ریسا دیافزود: البته با یو

و  ستیکسب و کار، همچنان مناسب ن یاستان، فضا نیافزود: در ا یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .ستین بخش تیچندان رضا تیها، وضع استاندار بر سرعت دادن به زمان صدور موافقتنامه و استعالم دیتاک رغمیعل

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

 

   در مشهد یو ساختمان یار کارگر فصلهز ۴۰ یکاریب

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

 

و  یکارگر فضل یادیتعداد ز یکاریساخت و ساز بوده، کرونا موجب ب قیهفتاد درصد از درآمد مشهد از طر نکهیبه ا باتوجه

  .شده است یساختمان

  



شهر مشهد، با  یاسالم یوراش یجلسه علن نیشهر مشهد(  در نودم یاسالم یشهناز رمارم )عضو شورا لنا،یگزارش ا به

 وعیاز ش یناش یکاریو ساخت و ساز است، اظهار کرد: ب یهفتاد درصد درآمد شهر از محل کار ساختمان نکهیاشاره به ا

 .اند شده کاریدر مشهد ب یفصل یساختمان رهزار کارگ ۴۰کرونا شامل اکثر صنوف شهر شده و تنها 

مردم نهاد  یها سازمان تیو ساخت و تقو یاجتماع یهمبستگ یفرصت برا نیااز  تواند یم یافزود: اکنون شهردار رمارم

 .ها است سمن تیو تقو ینهاد اجتماع یریگ شکل یفرصت برا نیاستفاده کند. بهتر

 نیخاطرنشان کرد: در ا ن،یریخ یبرا اتیوضع مال قیاز طر یمردم یها شیرقابت با پو لیبا انتقاد از دولت به دل یو

 یها نیو کمپ ها شیاز پو تیاست با حما یضرور نیبه مستمندان نخواهند داشت بنابرا میبه کمک مستق یلیاتم نیریصورت خ

را از دوش  یکاریب نیا یو جنبه روان میکرونا بپرداز وعیاز ش یناش کارانیبه اطعام ب یکار یاز مواز زیو پره یمردم

 .میها بردار خانواده

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

  

  

  :اعالم کرد یاسالم یشورا مجلس یها مرکز پژوهش

 یتبعات اقتصاد ریدرگ ۱۳۹۹سال  انی/ کشور تا پاشوند یم کارینفر متأثر از کرونا، ب ونیلیم ۶تا  ۲ نیب

   است روسیو

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

 

 است روسیو یتبعات اقتصاد ریدرگ ۱۳۹۹سال  انی/ کشور تا پاشوند یم کارینفر متأثر از کرونا، ب ونیلیم ۶تا  ۲ نیب

هزار نفر از  ۴۳۱ ونیلیم ۶هزار تا  ۸۷۰و  ونیلیم ۲ نیب دهد یمجلس نشان م یها مطالعه مرکز پژوهش یها یبررس جینتا

  .شغل خود را از دست خواهند داد روسیو وعیمتأثر از ش ،یشاغالن فعل

  

مرکز در  نیا یتصاددفتر مطالعات اق ،یاسالم یمجلس شورا یها مرکز پژوهش یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

آورده است؛ « کرونا روسیو وعیابعاد اقتصاد کالن ش یابی(ارز۴۰کرونا ) روسیو وعیدرباره مقابله با ش»با عنوان  یگزارش

 یهمه کشورها با  یداشته و تقر یدر پ یاریاقتصاد بس یامدهایپ ،یجهان ریگ همه روسیو کیشدن به  لیکرونا با تبد روسیو

 نیکند. در ا یرکود قابل توجه سپر کیرا با  ۲۰۲۰سال  یتا اقتصاد جهان رود یانتظار م نیه و بنابرااز آن متأثر شد ایدن



از آن رنج  یناش یاقتصاد یامدهایاز پ جهینت شده و در یجهان یریگ همه نیا ریاز کشورها درگ یاریمانند بس زین رانیا ان،یم

 .برد یم

که  کند یم حیکرونا در کشور پرداخته تصر روسیو وعیاد اقتصاد کالن شابع یمجلس که به بررس یها مرکز پژوهش گزارش

را پشت سر گذاشته است.  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷کرونا مواجه شده که دو سال سخت  یماریب وعیبا مشکل ش یدر حال رانیاقتصاد ا

به  یابیو دست ابدیاهش بالقوه اقتصاد ک دیتول تیشده است تا ظرف ببس رانیثابت در اقتصاد ا هیسرما لیهرچند کاهش تشک

و  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷ یاپیدو سال پ یباال بودن نرخ تورم برا گر،ید طرف از آن دشوار باشد؛ از شیو پ ۱۳۹۰سطح رفاه سال 

خود  تیادامه فعال ییوانات یاریبس یها موجب شده است تا بنگاه زین ۱۳۹۹سال  یدرصد برا ۲۵ یتورم باال ینیب شیپ نیهمچن

)هرچند اندک(  یرنفتیرشد مثبت غ ۱۳۹۹در سال  رانیکه بدون کرونا، اقتصاد ا شد یم ینیب شیپ حال  نیا بارا از دست بدهند. 

 .را ثبت کند

را  رانی، اقتصاد ا۱۳۹۹و تداوم آن در سال  ۱۳۹۸سال  ی( از انتها۱۹-دی)کوو دیجد روسیکرونا و وعیگزارش ش نیبنابرا

 یکل طور )و به رانیصادرات محصوالت ا یار داده است. کاهش تقاضا براقر ینانیاطم رکود همراه با نا تیوضع کیدر 

کاهش  لیدل کل هم به یتقاضا زین ی. در بخش داخلکند یمتأثر م یارجطرف تجارت خ کل را از ی( تقاضایکاهش تجارت جهان

نقل، رستوران و  و حمل )مانند شوند یمنجر م روسیو شتریب وعیکاالها و خدمات که به ش یدرآمد خانوار و هم کاهش برخ

مواد  نیدر شبکه تأم اللاخت لیدل به زیعرضه کل اقتصاد ن گرید طرف . ازدهد یقرار م ریپوشاک و ...( تحت تأث ،یهتلدار

 .با شوک عرضه مواجه شده است ،یصنف یاز واحدها یبرخ  تیفعال تیو محدود هیاول

در فصل بهار را به همراه خواهد داشت،  ژهیو موارد که رکود به نیدر کنار همه ا دیافزا یمجلس م یها مرکز پژوهش گزارش

صورت  یقیبرآورد دق چیاست. هنوز ه هیاول یاز آثار رکود رگذارتریتر و تأث مهم اریبس نده،یدر آ طیاز شرا ینانینااطم

کنترل  ریزمان درگ اقتصاد کشور تا چه ر؟یخ ایفصل گرما متوقف خواهد شد  عکرونا در شرو روسیو وعیش اینگرفته که آ

صورت گرفته که در آنها تالش شده است تا  یمتعدد یها یساز سؤالها، مدل نیخواهد بود؟ در پاسخ به ا روسیو نیا وعیش

 .مشخص کند را ریم و و مرگ انیمبتال زانیم نیدر کشور و همچن وعیش یمتفاوت، ماندگار یوهایتحت سنار

 یماریمختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل ب یوهایتحت سنار وعیش زانیگزارش صرفنظر از م نیا براساس

تبعات  ریدرگ ۱۳۹۹سال  انیتا پا رانیسال، اقتصاد ا انیو چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پا ندهیتا چند ماه آ

 .خواهد بود روسیو نیاز ا یناش یاقتصاد

درصد از ستانده  ۱۱تا  ۷/۵ نیمختلف ب یوهایتحت سنار دهد یممجلس نشان  یها مطالعه مرکز پژوهش یها یبررس جینتا

هزار نفر از  ۴۳۱و  ونیلیم ۶تا  ۸۷۰ ونیلیم ۲ نیب نی. همچنافتیکرونا کاهش خواهد  روسیو وعیش جهینت اقتصاد در

 .خواهند داد ستشغل خود را از د روسیو وعیمتأثر از ش ،یشاغالن فعل

 دهد یمجلس نشان م یها خانوار در گزارش مرکز پژوهش شتیمع تیرونا بر وضعک روسیو وعیش یآثار اقتصاد یابیارز

خواهد  شتریتر( ب )محروم نییپا یها دهک یریرپذیمتأثر خواهند شد، اما تأث دیجد تیاز وضع یدرآمد یها که هرچند همه گروه

 ۸۳دهک اول و  یز خانوارهادرصد ا ۷۳حدود  که یحال در دهد، یمنشان  نییپا یها اشتغال دهک تیوضع یبود. بررس

دهک اول و  یدرصد از خانوارها ۱۳نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود  کیحداقل  یدهک دوم دارا یدرصد از خانوارها

( یردرمانیغ) مهیو تحت پوشش ب  پرداخت کرده ۱۳۹۷در سال  یبازنشستگ مهیب نهیدهک دوم، هز یدرصد از خانوارها ۲۴

 .درصد است ۳۵در دهک دهم )ثروتمندتر(   نسبت نیکه ا است یدر حال نیهستند. ا

کارفرما و کارگر  مهیسهم ب یصورت بخشودگ که از بنگاه به ییها تیموضوع به آن معناست که حما نیگزارش ا نیا براساس

را از   تیحما نیشتریداشته و ب یدرآمد نییپا یها به دهک ینییاصابت پا بیضر ،یکاریب مهیاز نوع پرداخت ب ییها تیحما ای

در  یتیهرگونه حما میکه توجه داشته باش ابدی یم یشتریب تیاهم ینکته زمان نی. ادعمل خواهد آور متوسط و باال به یها دهک

اگر  نیتورم به اقتصاد خواهد بود. بنابرا لیتحم متیبه ق جهینت شده و در نیزا تأم از منابع تورم ادیبا احتمال ز ،یفعل طیشرا

قرار دارند،  یدرآمد نییپا یها عمدتا  در دهک کهکار  یرویاز ن یادیباشد، بخش ز یکار رسم یرویوف به نمعط ها تیحما

تورم به کل جامعه و  لیتحم نهیبا هز ییو باال یانیم یها خواهد شد که از دهک نیا جهیصورت نت نیخواهند بود. در ا بهره یب

 .میا کرده تیحما ،ینییپا یها خصوص دهک به

را  یاجتماع یگذار طرح فاصله تیکه بتواند موفق تیحما وهیش نیتر نهیکه به کند یم حیمجلس تصر یها مرکز پژوهش گزارش

صورت  به تواند یم تیحما نیاست. ا شتیمع نیتأم یاز خانوار برا تیقرار دادن حما تیاولو ،یفعل طیکند در شرا نیتضم

اساس  بر تیحما زانیحذف شوند، م یشده و بخش تیحما افتیول درمشم عهاز جام یآنکه بخش یجا به یعنیباشد،  یپلکان



رفاه  گاهیبا استفاده از پا تینوع از حما نیا ی. اجراابدیکاهش  یصورت پلکان شده، به نییتع ریباالتر از مقاد یدرآمد، از حد

 .است اماز خطا، قابل انج یدرصد رشی( و با پذی)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع انیرانیا

کوچک و  یوکارها از کسب میمستق تیکه در صورت اصرار بر وجود حما کند یم حیمجلس تصر یها مرکز پژوهش گزارش

ها و اطالعات منتج از  داده بر یمبتن ها تیحما نیتر آن است که ا از کرونا، مناسب دهید بیمتوسط و اصناف و مشاغل آس

 .ردیمشاغل صورت گ نیا (POS) یفروشگاه یها هانیاساس اطالعات پا طور خاص بر عملکرد آنها و به

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 کارگر یروز جهان ۲۰۲۰به مناسبت اول ماه مه  یکارگر نیو فعال یکارگر یقطعنامه تشکلها و گروه ها

 ۱۳۹۹ بهشتیارد

 دیرا مورد هجوم و تهد ایدر سراسر دن یکرونا جوامع بشر روسیهمراه است که و یطیکارگر امسال با شرا یجهان روز

از دو  شیرا گرفته و ب ایهزار نفر در دن ۱۰۰از  شیو قابل مهار، جان ب یریشگیقابل پ یبال نیقرار داده است. تاکنون ا یجد

 نفر هم مبتال کرده است ونیلیم

تکامل  خیتار انیپا نیبودنش را جار زد و گفت ا یالم ابداع ستمیاز اواخر قرن ب یدار هیاست که نظام سرما ییایهمان دن نیا

 یلیآن خ یدگی! اما گندردیرا بپذ ستمیس نیاست که ا نیاست که هست و مصلحت بشر در ا نیبشر است و گفتند هم یاجتماع

 یا درماندگکشوره یاز سران و رهبران نظام حاکم در برخ یکه بعض دیکش یجائ بهفضا را متعفن و مشمئز کرد. کار  عیسر

بعد از آن را اعالم کردند و از سمت خود کنار  یدر برابر مهار کرونا و بن بستها و بحران ها ستمشانیخود و س یو ناتوان

 .دندیکش

که به خاطر  یکرده است، نظام رانگریو یجنگ افزارها دیرا صرف تول یهنگفت اجتماع یها هیکه قرن ها سرما ینظام

 نیرا انجام داده است. به هم یرفاه و سالمت اجتماع یبرا یاقدامات نیابود کرده است، اما کمتررا ن ستیز طیمح یسود پرست

 .به زانو در آمده و به عجز و البه افتاده است روسیو کیخاطر امروز شرمسار و ناتوان در برابر 

سال گذشته به طور  کی چهل و یآن، ط تیمردم محروم و کارگران به عنوان اکثر یبرا یزندگ طیشرا رانیدر ا اما

حاکم بر سر مردم آوار شده است. در مدت  ستمیاست که تا به امروز توسط س یبالئ نیبدتر بوده است. کرونا آخر یوحشتناک

ثروت و اموال  افته،یسازمان یهایو دزد یرانت خوار ،یائیماف یهابه خاطر وجود باند رانیسال گذشته مردم ا کیچهل و 

 یهم برا یآخوند پرور نهیو مؤسسات زائد، هز ادهایبن نهیهز یسرسام آور یاست. پولها دهیل گردغارت و چپاو یاجتماع

و هم  یابتین یروهایمدام صرف ن یمیعظ یشده است. منابع مال قایو آفر یشرق یایمنطقه و آس یکشورها یداخل و هم برا

بر  یاقتصاد میسران، تحر یها یخاطر ماجراجوئ است. به دهیگرد رهیو غ منیعراق، لبنان و  ه،یحکومت در سور مانانیپ

 یباق ریبخور و نم یو حت یحداقل یزندگ کیاز  یمردم جامعه امکان برخوردار یخاطر برا نیو به هم دهیگرد لیکشورتحم

 .نمانده است

طبق اظهارات کشنده،  یبال نیکرونا در جامعه، مردم را با خطر مرگ مواجه کرده است. ا روسیو گسترش عامدانه و تیهدا

 شتیمع نهیهز یها، نه برا میبه لغو تحر کایوادار نمودن دولت آمر یبرا یسران دولت و حکومت قرار است به فرصت

 .کنند لیمقاصد خود تبد یمردن، بلکه برا

و دارو دکتر  تیکنند که وضع یکنند و ادعا م یم رونیآنها را ب یو امکانات درمان مارستانیپزشکان بدون مرز و ب یطرف از

 یم گرید یبهتر است. از طرف یغرب یاز کشورها رانیمردم ندارند و وضع ا حتاجیما نیو درمان خوب است. مشکل تأم

کنند تا مبادا گرسنگان به  ینفر را قربان ونیلیحاضر هستند دو م ندیگو یکنند. م لیتوانند کار را تعط یهستند و نم میتحر ندیگو

 .کنند جادیحکومت بحران ادولت و  یو برا زندیبر ابانیخ

در قبال حفاظت از مردم در برابر کرونا را بر عهده نگرفته و مردم عمال به دست کرونا  یتیمسؤل چیو حکومت ه دولت

 .سپرده شده است

 میشمار یبر م ریامضاء کننده قطعنامه خواست ها و مطالبات کارگران و همه مردم جامعه را به شرح ز یما تشکلها نرویا از

 .میآنها هست یخواهان تحقق فور و



بعنوان خط مقدم جنگ با  مارستانهایخود را از پرستاران و کارگران ب یبه مناسبت اول ماه مه قدردان زیقبل از هر چ -۱

. ما خواستار میکنیتوسط دولت در معرض خطر هستند، اعالم م رانهیشگیملزومات پ نیکرونا که به خاطر عدم تأم یوالیه

 .میکرونا هست یماریاز ب یریشگیپ یالزم و قابل قبول برا یبه استانداردها یو مراکز درمان مارستانهایب یتمام زیتجه

 اریبس یتجمع اجتماع یدر مکانها تیوضع نیکرونا از کنترل خارج شده و با سرعت در حال گسترش است. ا روسیو -۲

 طیشرا نیشوند. در ا لیتعط دی، زندانها، پادگانها و... با و ادارات یمراکز تجمع از جمله مراکز کار یخطرناکتر است. تمام

 نیباالتر دیبا زیمراکز ن نیجامعه هستند . در ا یضرور یازهاین کننده نیباشند که تأم ریدا توانندیم یتنها مراکز

 .کرونا برقرار باشد وعیاز ش یریو جلوگ یبهداش یاستانداردها

. ستین سریم شتیمع نیمردم بدون تأم انیدر م روسیو شتریب تیاز سرا یریوگدر خانه ماندن آحاد مردم به خاطر جل -۳

از جانب دولت  یبهانه ا چیروزمره فورا اقدام کند. ه حتاجیما نیبه همه مردم محروم و تأم یبا پرداخت حقوق کاف دیدولت با

مردم  یموجود، برا یبحران طیر شراد شیفور فیطفره رفتن از انجام وظا یبراو نبود پول و بودجه  میبر وجود تحر یمبن

 .ستیقابل قبول ن

ارزان تمام  بکارانهیفر یاستهایس یشده اند، در راستا کاریکه به خاطر کرونا ب ی" به کارگرانیکاریب مهیطرح دادن " ب -۴

ارگران ک یتمام کار،یکارگران ب یتمام شتیحاکم است. از نظر ماه مع ستمیس یوقت برا دنیها و خر یکارسازیکردن ب

 نیتام دیجامعه با ازمندیشده اند و همه مردم محروم و ن کاریکه ب یاجتماع نیمشمول قانون تأم ریو غ یاجتماع نیمشمول تأم

 یبخش ها یزندگ یکه اقالم اساس یا یپرداخت مقرر نیتام یعنی شتیمع نیشود و دولت در قبال آنها مسئول است. تام

 .دباش گانیرا دیدوره بحران کرونا آب، برق و گاز با نیمحروم جامعه را جوابگو باشد. در ا

 یدر خطر جد یکرونا است و جان صدها هزار زندان روسیگسترش و یپر خطر برا یاز مکانها گرید یکیزندان ها  -۵

و شرط  دیق یو ب یفور دیبا یاسیس انیدر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند. زندان یاست. تاکنون ده ها زندان

 .فرستاده شوند یبحران کرونا به مرخص انیتا پا دیو جرمشان با هامفارق از نوع ات ،یعاد انیآزاد شوند و زندان

از جانب  یاقدام ضد انسان کیآمده بودند به عنوان  رانیبه ا یکرونائ مارانیکمک به ب یاخراج پزشکان بدون مرز که برا -۶

وارد شوند و کمک  یو شرط دیق چیبتوانند بدون ه دی. پزشکان بدون مرز بامیکن یوم مرا محک یو حکومت یدولت یدستگاهها

 .گردند رفتهیپذ دیبا رانیبه مردم ا یالملل نیب یو نهادها یتوسط هر دولت خارج یو پزشک یداروئ یها

برابر  ۴از  شیکه بکار  یعال یتوسط شورا ۱۳۹۹کارگران در سال  یشده برا نییتع یتومان ۱۸۳۵۰۰۰حداقل دستمزد  -۷

اعالم شده توسط تشکلها،  یتومان ونیلیم ۹کارگران است. خواست حداقل حقوق  دیخط فقر است، مورد اعتراض شد ریز

 .شود رفتهیفورا توسط دولت پذ دیباهمه کارگران است  دیکه مورد تأ یجمعها و محافل کارگر

 یو اجتماع یکارگر نیاقدام به احضار و بازداشت فعال ینونخطرناک ک طیدر شرا یتیو امن ییسرکوبگر قضا یدستگاهها -۸

آزاد گردند.  یفور دیو بازداشتها فورا خاتمه داده شود. همه بازداشت شدگان با هایو سرکوبگر داتیتهد نیبه ا دینموده اند. با

 یاجرا یبرا یونده قضائپر یدارا نیحق احضار فعال یزندان بروند. دستگاه قضائ به دینبا یو اجتماع یفعال کارگر چیه

 .مختومه اعالم گردند دیبا نیفعال یحکم را ندارد و پرونده ها

ما کارگران و  یا هیکارگر از حقوق پا یروز جهان داشتیو گرام ده،یو عق انیب یتشکل، تجمع، اعتصاب، تحزب، آزاد -۹

 .بر آنها ارج گذاشته شود دیکل جامعه هستند و با

 یباد اول ما م زنده

 طبقه کارگر یجهان یباد همبستگ زنده

 انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -۱

 نقاشان البرز یکایسند -۲

 کردستان یکانون کارگران ساختمان -۳

 سقز یکارگر نیاز کارگران و فعال یگروه -۴

 ۱۳۹۹ بهشتیارد

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

  



نانوشته هستند/  یها به ثروت یانداز و دست یاق کامل آشنابازمصد یبازنشستگ یها صندوق

   اند سر گذاشته تیاشراف نیها بر بال بوروکرات

۱۳۹۹/۰۲/۱۰  

منحرف شدند و  جیبه تدر اینشدند  هیدرست تعب رانیاقتصاد ا یدیکل یاست که نهادها نیا تیاقتصاددان معتقد است: واقع کی

منحرف شد و  یا ارانهیکند. نظام  فاینتوانست رسالت خودش را ا یاتینمونه نظام مال ید. براکنن فاینتوانستند رسالت خود را ا

  .قرار گرفت ندانثروتم اریهم در اخت ینظام بانک

  

نامتناجنس و بعضا  یها رو بود؛ چالش روبه یمتعدد یها در سال گذشته با چالش رانیاقتصاد ا لنا،یگزارش خبرنگار ا به

اند  نکرده جادیآن دولت ا ایدولت  نیها را صرفا ا چالش نی. اکنند ینم شیاند و رها توسعه را گرفته یِ ها گلو  لشچا نیمتناجنس. ا

 یچراکه تمام ند؛یآ یبرنم یآن به درست تیریحال از پِس مد نیکنند. با ا تیریآنها را مد دیهستند و با ریاما با عوارض آن درگ

 یها بر خروج صندوق یباالدست یها استی. سیبازنشستگ یها نمونه صندوق یرا. بکنند یها ناهماهنگ عمل م دستگاه

مصر  یها هستند بر بنگاهدار که منصوب دولت ها صندوق رانیاما مد کنند یم دیتاک یو سهامدار یدار از بنگاه یبازنشستگ

تعادل منابع و  ختنیها و برهم ر رکتش نیبودن ا ده انیو ز ها یگذار هینداشتن سرما یهستند. سرآخر هم دولت به خاطر بازده

 .شود یو حقوق بازنشستگان آنها را تمام و کمال متقبل م دیآ یم دانیمصارف در آنها به م

و  ها یتعاون نیا سیصدرو مجوِز تاس یمجلس برا ندگانیمنوال است. نما نیهم اوضاع به هم یاعتبار یها یمورد تعاون در

ما از  دیگو یدولت م سیرئ دیآ یم شیپ یا بعد هم که فاجعه کنند یرت تعاون فشار وارد مبر وزا شانیها توسعه آنها در حوزه

 .میهمان ابتدا مخالف بود

ها و  چالش نیاز ا یتهران تعداد یدانشگاه علوم اقتصاد اریاقتصاددان و استاد «یشهر یشقاق دیوح»گفتگو با  در

 نهیدر زم میتوان ینم نی: چرا با وجود اقسام قوانمیایب یپرسش اساس نیا یبرا یتا پاسخ میکرد یآنها را بررس یها انداز چشم

 یها یاصالح نابسامان ،ینگیکنترل سطح نقد ،یا توسعه موزون منطقه ض،یتبع ،مردم، مبارزه با فساد یشتیمع طیبهبود شرا

 م؟یگام بردار یاعتبار یها یها و تعاون بانک ،یبازنشستگ یها صندوق

 یها وهیکشور و البته متنوع شدن ش یچندان شاهد متنوع شدن منابع درآمد شیکشور از چهار دهه پ تیجمع شیباتوجه به افزا 

 ادیانقالب  یاز آنها با عنوان نوع توان یحاصل شده اما نم ییها شرفتیها البته پ حوزه ری. در سامیا درآمدها نبوده عیبازتوز

   .دییها ارائه بفرما و پسرفت ها شرفتیاز پ یبند  . لطفا دستهمیجا زدن هستو در ییواپسگرا اهدها هم ش از حوزه یکرد. در برخ

و  یآموزش یها یسالمت، در آموزش و توسعه آموزش و نهادساز یها در بهبود شاخص ،یتوسعه انسان یها در شاخص رانیا

شته است اما نتوانسته که در همه دا ییها شرفتیپ یعلم و نوآور دیدر حوزه آموزش، در حوزه تول یانسان یها هیبهبود سرما

از  مینتوانست م،یرها کن یخود را از اقتصاد نقت مینمونه نتوانست یداشته باشد. برا یحداقل ای ریچشمگ یها شرفتیها پ حوزه

. میه کنرا ارائ یا در حوزه فساد عملکرد قابل مالحظه دیو شا دیآنگونه که با مینتوانست م،یبر نفت عبور کن یمبتن یاقتصاد رانت

و حفظ  ینظام بانک تیریحال در مد نی. در هممیشتندا یشرفتیپ یاقتصاد تیاقتصاد به واردات و امن یوابستگ یها در حوزه

رو به بهبود بود اما  یا در برهه تیهم وضع ی. در حوزه جبران شکاف طبقاتمینداشت یقیتوف یبازنشستگ یها ثبات در صندوق

و  ستعدد هم باال نی. همدیدهم درصد رس ۴صدم درصد به  ۵۴از  ینیج بیکه ضر میمل کردبه بعد آنقدر بد ع یزمان کیاز 

 .طلبد یدرآمد را م عیتوز یها استیبهبود س

برنامه اول  قیدق ینمونه دولت وقت اجرا ی. برامیپنج ساله اول تا ششم توسعه هم ناموفق بود یها برنامه شبردیپ نهیدر زم 

 .پردس یتوسعه را به دست فراموش

تحت  ۶۸برنامه توسعه سال  نی. اولمیکرد یرا دنبال م یتثبت اقتصاد یها استیس شتریو ب میدوران جنگ برنامه نداشت در

شد. در حال  نیساله اول تا ششم توسعه معروف شدند، تدو ۵ یها مدت که بعدا به برنامه انیعنوان برنامه اول توسعه م

 یبه اجرا یبندیبرنامه از لحاظ پا نی. در کل بهترمی( هست۱۴۰۰تا  ۱۳۹۶وسعه ) ساله ششم ت ۵برنامه  یحاضر اواسط اجرا

( و برنامه پنجم ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۴( بود. برنامه دوم توسعه )۱۳۸۳تا  ۱۳۷۹و تحقق اهداف، برنامه سوم توسعه ) یمواد قانون

 .ها بودند برنامه نیتر فی( جزء ضع۱۳۹۴تا  ۱۳۹۰توسعه )

جنگ بود. در برنامه اول توسعه در  یها یخراب یو بازساز رانیاقتصاد ا یمعطوف به نوساز شتریاول توسعه ب برنامه

بدون  یها یساز یو خصوص یساختار لیتعد یها استیس رشیپذ لیاما به دل میموفق بود ها رساختیز لیمانند تکم ییها حوزه

 ۴۹.۴آن تورم  نینشان دادند که بارزتر رانیاخود را در اقتصاد  ییها یاقتصاد آزاد آشفتگ یها استیس یبرنامه و اجرا



را  یاقتصاد لیتعد یها استیگرفت س میرو دولت وقت تصم نیکرد. از ا جادیکشور ا یبرا یا دهیبود که مشکالت عد یدرصد

 یِ ها تاسیشد و در برنامه دوم توسعه س یسه نرخ ایبرگردد. بعد هم که دالر دو  یاقتصاد تیتثب یها استیکنار بگذارد و به س

 .خورد دیکل یتیحما

ها را به  از حداقل یزانیکه م یمعن نیبه ا کنند؛ یم یدار کنند محروم ییزدا تیمحروم نکهیا یها به جا است که دولت معروف

 یِ ها استیراحت به س الیها هم با خ . دولتکنند یپرداخت م یو مستمر  ارانهی ،یا هیتغذ یها محرومان در قالب بسته

 نیتوسعه. ا نیخودشان، ماش دهیبه عق نکهیفقر هستند و هم ا دیتول نیها هم ماش . در واقع دولتدهند یود ادامه مخ یا ضدتوسعه

 کند؟ دایادامه پ تواند یم یتا ک ها استیس

 فایمنحرف شدند و نتوانستند رسالت خود را ا جیبه تدر اینشدند  هیدرست تعب رانیاقتصاد ا یدیکل یاست که نهادها نیا تیواقع

و  تیهم منحرف شد و به سمت اشراف یا ارانهیکند. نظام  فایما نتوانست رسالت خودش را ا یاتینمونه نظام مال یکنند. برا

 ،ییثروت، فقرزدا عیبازتوز فهیکه وظ یثروتمندان قرار گرفت. نظام اقتصاد اریهم در اخت یشد. نظام بانک لیثروتمندان متما

که وجود  یجهت داد و به خاطر رانت و فساد رییتغ جیرا داشت، متاسفانه به تدر یقتصادتوازن ا جادیو ا ییزدا تیمحروم

به اشتغال کامل و مولد که  دنیاشتغال و رس جادیا ،ییزدافقر نهیدر زم یکارنامه موفق میافتاد. لذا ما نتوانست ییداشت از کارا

 ینهادها جیبه تدر یلیپس از جنگ تحم ژهیانقالب و به و که پس از لیدل نیبه ا م؛یاست داشته باش یجزء اهداف قانون اساس

 تیاشراف نیفاسد که سر بر بال یها رانتجو و بوروکرات یها اقتصاد به خاطر فساد، رانت و حضور تکنوکرات یاصل

 .افتندی ریمس رییاند، تغ  گذاشته

ثروتنمدان به خاطر  یول میریگ یم اتیاز کارگر مال و یواقع دکنندهیثروتمندان است. ما از تول اریما کامال در اخت یاتیمال نظام

نظام  نی. بنابرادهند ینم اتیمال ،یاتیمال یِ ها هیپا بیو عدم تصو یبانک اطالعات لیعدم تکم ،یناکارآمد بودن بانک اطالعات

 .است ناکارآمدترهم به مراتب  یا ارانهی

از نظام  یبخش قالب ست؟یآن چ یاما خروج شود، یم عیوزپنهان و آشکار ت ارانهیتومان  اردیلیحال حاضر هزاران م در

منحرف شدند و  یدیکل ینهادها یبه خاطر فساد و رانت، برخ میبگو خواهم یبه نفع ثروتمندان است. م رانیا یا ارانهی

 .کنند فایا ینقش مثبت و ابندیخود دست  یها نتوانستند به اهداف و رسالت

اند  نتوانسته یاقتصاد یبودن ساختارها رانیواحد و مستقل و و تیریبه خاطر فقدان مد یبازنشستگ یها صندوق شود یگفته م 

ها هم  ها کنند. دولت صندوق بیسود نص ییباال زانیکه م ییها کنند؛ حوزه دایپ یگذار هیسرما یبرا یمطمئن اریبس یها حوزه

همه در حال است که  نهایواگذار کردند. اورشکسته را به آنها  یها شرکت ها، صندوق نیخود به ا ونیدر قالب رد د

رو  نیدارند از ا یدارینسبتا پا ای داریپا تیوضع یگذار هیدر حوزه سرما ،ییاروپا یدر کشورها یبازنشستگ یها صندوق

درصد و صندوق  ۱۰۰تا  تعهدات یفایا یو فوالد برا یکشور یصندوق بازنشستگ رانیها هستند در ا از کمک دولت ازین یب

 کند؟ دایادامه پ تواند یم یتا ک تیوضع نیهستند. به نظر شما ا یدرصد به دولت متک ۸۰مسلح تا  یروهاین یاجتماع نیتام

در  یزیر برنامه یبرا ینظام روشن چگاهیه نیاست. همچن رشفافیو غ ختهیاز هم گس ینظام ادار رانیکمال تاسف در ا در

 لیاند اما به دل کرده جادیا یگذار هیخود حوزه سرما یبرا یبازنشستگ یها . صندوقمیاندازه دولت نداشت نییو تع یحوزه ادار

و نداشتن نگاه به  یتیریورود کردند، نبود ثبات مد یگذار هیکه در حوزه سرما ییها کارآمد در راِس شرکت تیریفقدان مد

به  یانداز و دست یاق کامل آشنابازاند. آنها مصد شده لیها تبد خلوت دولت اطیها عمال به ح صندوق ،یمنافع کالن اقتصاد

 .نانوشته هستند یها ثروت

اشتباه در جذب  لیمشکالت اقتصاِد کالن و هم به دل لیو هم به دل رانیعدم نظم مشخص در استخدام مد لیهم به دل متاسفانه

 یجا ها به کند دولت دایادامه پ بیترت نی. اگر وضع به هممیهست یبازنشستگ یها در حوزه صندوق یشاهد آشفتگ ها، هیسرما

پول توسط دولت  قیچراکه بدون تزر شوند؛ یم لیتبد یبه صورت کامل به صندوق پرداخت مستمر یبازنشستگ یها صندوق

   .خورند ینم یدرد چیعمال به ه

ت پرداخ یالزم را برا ینگینقد ،ینفت و استقراض از بانک مرکز شتریبا چاپ اوراق، فروش ب یناچار یاز رو ها دولت

بحث  یبرا یچراکه پول شود؛ ینم یساز ادهیتوسعه هم پ یها کند برنامه دایادامه پ یروند نی. اگر چنکنند یفراهم م  یمستمر

 .نخواهد داشت ها رساختیو توسعه ز یتوسعه اقتصاد

خلل  نیشند. اما اآن با نیبه دنبال تام کردند یم یاند هرچند سع نداشته یچندان قیها توف هم دولت یدر بحث مسکن اجتماع 

    .ردیرونق بگ ینینش هیو حاش یررسمیاست، موجب شده که اسکاِن غ یها در قانون اساس دولت فیبزرگ که جزء وظا



و  ینیسرزم شینادرست، عدم توجه به آما یِ ها ییها با جانما است. دولت یپاندول یها استیما س یها استیحوزه مسکن س در

کرد به  یکرد، فاجعه درست کردند. دولت  سع لیبه اقتصاد تحم یمسکن که بار تورم جادیورود به حوزه ساخت و ساز و ا

منتظر ماند و  دیرا مطرح کرد که با یمانند مسکن اجتماع یلذا واژگان کند؛مسکن مهر ساخت آنها را متوقف  راداتیخاطر ا

 .دیآن را د جینتا

. در حال حاضر هم با رکود در دیایدر آن به وجود ب ییها ینادرست در حوزه مسکن سبب شد که کاست یها استیکل س در

ساخته شود اما با  رانیخانه در ا ونیلیم ۱ یسال دیکه با یطیدر شرا نیمسکن متوقف شده است. ا دیصنعت ساختمان عمال تول

عرضه  ۹۰کوِد دهه در بخش مسکن و ر یگذار هیسرما یِ ها استیو عدم وجود س یمال نیعدم تام لیبه دل ؟یگذار هیکدام سرما

 .در حوزه مسکن است یگذار هیما عدم سرما یاز مشکالت اصل یکیرو  نی. از استین یمسکن به اندازه کاف

 شود یها م استان ریاز سا شتریها ب از استان یکسریتجمع امکانات در  شود، یدرست انجام نم ینیسرزم ِش یآما کیکه  یزمان

ضعف در نظام  نیبود. هم میخواه ینینش هیو گسترش حاش ینینش هیشاهد حاش جهینت. در افتد یاتفاق م هیرو یو مهاجرت ب

 .مهاجران به سمت تهران روانه شود لیموجب شده است که س یا منطقه توسعهو نبود نگرش کالن به بحث  ینیسرزم شیآما

   .میهست ینگیاز نقد یمیحال شاهد انفجاِر حجم عظ نیهم در

خاطر که  نیآنهم صرفا به ا م؛یبود یاعتبار یها یو تعاون یخصوص یها بدون برنامه بانک یدازان دهه هشتاد شاهد راه از

 النیبا ب ختهیلجام گس  یاعتبار یها یمجوز صادر کرد؛ توسعه تعاون ضابطه، یب یِ ها یتعاون نیا لیتشک یوزارت تعاون برا

و  گرفتند یکه با نرخ باال سود م ییها سپرده م؛یآنها باش ها به سمت شدن سپرده ریازشد تا شاهد سر یا نهینامتعادل زم یمال

 .ردیشکل بگ یها و موسسات اعتبار از جانب بانک ینگیموجب شد تا خلق نقد نهایمردم جذاب بودند. ا یبرا

خاطر که  نیشوند؛ آنهم به ا عیدر هم تجم دیکه رشد آنها قارچ گونه بوده است و با میدیرس جهینت نیسال به ا ۱۵ ای ۱۰از  بعد

هزار  ۳۰موسسات  نیگذاران ا به سپرده ییبه شدت نامتعادل هستند. دولت با هدف پاسخگو شان یمال یها به شدت تراز نامه

گذاران  نه سپرده جهیتورم افسار پاره کرد. درنت جهیسر به آشوب گذاشت در نت ینگینقد ونهگ نیتومان اختصاص داد. ا اردیلیم

  .را دادند یگ برنامه یموسسات و ب یاشفروپ نهیکه تمام مردم هز

ها  و بانک یو بدون برنامه موسسات مال هیرو یکه توسعه ب میدیرس جهینت نیدهه آزمون و خطا به ا کیاز  شیب کیما بعد از  

. از چند دهه را بدهند شیاشتباهات   ب نهیهز دیقطعا با یبعد یها را فراهم کرده است! دولت ینگینقد میخلق عظ نهیزم

 .شوند اعتماد یب یکرد که مردم به کل نظام بانک یکار یساز یبه واسطه خصوص یبانک ستمیس هیرو یب گسترش 

تومان از  اردیلیاند. آنها م شده لیچالش تبد کیبه  یبازنشستگ یها ها و صندوق هم مانند بانک یاقتصاد ژهیآزاد و و مناطق

 .اند شده لیفقر تبد دیرانت و تول عیتوز یبرا یبه مکان چیند هکه ندار یا  اما آورده بلعند یمنابع کشور را م

و توسعه  یاند. هدِف مناطق آزاد صادارت محور توسعه شده یجنوب شرق یایآس یاز کشورها یریآزاد با الگوگ مناطق

اطق آزاد در نبود اند. من شده لیها تبد خلوت دولت اطیبرنامه جامع به ح کینبود  لیمتاسفانه به دل یصادارت مجدد بود ول

 .اند شده لیواردات تبد یسکوسال به  ۳۰پس از گذشت  تیریبرنامه و ضعِف مد

اند. مناطق آزاد عمال به  کرده جادیا یصور یها مناطق شرکت نیندهند در ا اتیهدف که مال نیبا ا یاقتصاد یها نگیهلد عمده

 نیمنسجم ا یاستراتژ کیو نبود  یگ برنامه ی، ب  نظارتضعف  ،یتیریاند. ضعف مد شده لیقاچاق و واردات تبد یبرا یمحل

 .بال را سر مناطق آزاد آورده است

وجود  یپشت توسعه مناطق آزاد، منافع کالن دهد یهم نشان م یاقتصاد ژهیشمار مناطق آزاد و و شیمثبت مجلس به افزا یرا

  .دارد

 یعابد امی: پگفتگو

۱۳۹۹/۰۲/۱۰  

 

   " در بورس مخالفند؟انیفرهنگ رهیندوق ذخچرا معلمان با عرضه سهام "ص

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 



 

 لیاداره اموال خود دخ یبرا یریگ میبتوانند در تصم دیبا انیبر حق مشارکت معلمان، گفت: فرهنگ دیبا تاک ،یمیابراه جعفر

  .باشند

  

در ارتباط با  لنا،یگار ا( در گفتگو با خبرنرانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ ی)بازرس شورا یمیابراه جعفر

 رهیمعلمان در صندوق ذخ ندگانیقرار شد نما یوقت شیصندوق گفت: دو سال پ نیا تیو وضع انیفرهنگ رهیصندوق ذخ

اعتراض کردند چراکه طرح انتخابات را  یصنف یها و تشکل علمانم ندگانیحضور داشته باشند و انتخاب شوند، نما انیفرنگ

صندوق حضور  یامنا اتیمعلمان در ه ندگانیبود که سه نفر از نما نیا شنهادی. پدانستند یمان نمبه حال معل دیکارآمد و مف

ساختار صندوق  دیبا ،یتخاباتاعتقاد بودند که قبل از هر ان نیبود که بر ا نیا یصنف یها داشته باشند اما علت مخالفت تشکل

 یمشارکت گاهیکردن جا یاساسنامه و واقع رییچراکه بدون تغشود  سریمعلمان م یقیکه مشارکت حق یا اصالح شوند به گونه

 .دینخواهد رس جهیبه نت یاصالحات فرع نفعان،یذ

به مساله صورت گرفت و ما همان زمان مطرح  یانتخابات برگزار شد؛ اعتراضات نیادامه داد: در آن زمان، به هر حال ا یو

از  ییها ن بعد از دوسال با وجود آن انتخابات و مشارکت گروه. االستندین یکه دنبال حل مساله به صورت اصول میکرد

بدنه معلمان، در حال عرضه سهام صندوق در  دییصورت نگرفته، بلکه بدون جلب نظر و تا یاصالحات چیمعلمان، نه تنها ه

 نه،یزم نیمن در ا است و یا بحث جداگانه ر،یخ ایهست  دهیفا دیمعلمان مف ندهیآ یعرضه در بورس برا نکهیبورس هستند. ا

 ان،یفرهنگ رهیذخ صندوق رمجموعهیز یها سهام شرکت تیدر وضع رییکه هرنوع تغ نستیا یتخصص ندارم اما مساله اصل

 .ستیمعلمان و در نظر گرفتن حق مشارکت آنها درست ن یبدون توجه به نظر و را

 

 زانیخود، به م یها و اندوخته ها هیدر سرما رانیمزدبگ ریحق مشارکت معلمان و سا ر،یاخ یدر سالها ،یمیگفته ابراه به

 .اند خود کنار گذاشته شده ینسل نیب یها هیاموال و سرما یتیریمد رهیاز دا رانیسلب شده است و مزدبگ یادیز

به جامعه معلمان پاسخ  دیصندوق شدند، با یامنا اتیکه در انتخابات شرکت کرده و عضو ه ی: اکنون معلماندهد یادامه م او

که  –سهام  دیپس از عرضه در بورس، صاحبان جد نکهیمعلمان دارد و ا یبرا یبدهند که عرضه سهام در بورس چه سود

 یعنیصندوق  یصاحبان واقع یبرا یچه مخاطرات شوند، یصندوق م نفعانیجزو ذ -ستندیو معلمان ن انیالزاما  از  فرهنگ

    .کشور خواهد داشت انیفرهنگ

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 



    

   

   یکاریب مهیهزار نفر از هرمزگان در سامانه ب ۱۲ یسینو امن

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 

 

 یبه نشان یکاریب مهیهزار نفر از استان در سامانه ب ۱۲هرمزگان گفت:  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

Bimebikari.mcls.gov.ir اند نام کرده بتکرونا ث یماریب وعیدر زمان ش یا مهیخدمت ب نیمند شدن از ا بهره یبرا.  

  

 انیافزود: متقاض یمیابراه یهرمزگان، هاد یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنایبه گزارش ا 

 افتیخود را در یریسامانه اقدام و کد رهگ نیدر ا یا مهیو ب یکارگاه ،یشغل ،یتیبا ثبت اطالعات هو یکاریب مهیب افتیدر

 .اند کرده

خدمت  نیا افتیافراد مشمول در یمعرف زیافراد درحال انجام است و هم اکنون ن نیاطالعات ا یبررس ندیاظهارکرد: فرآ او

 .آغاز شده است یاجتماع نیبه سازمان تام زیآنان پرداخت شده ن مهیکه حق ب یا مهیب

 نیو سازمان تام یر و رفاه اجتماعمعاونت روابط کار وزارت تعاون، کا یکه از سو یا رسته ۱۰شد:  ادآوری یمیابراه

 مهیحق ب افتیدر تیکرونا هستند در اولو یماریب وعیاز ش یناش دهید بیآس زانیم نیشتریبه عنوان مشاغل با ب یاجتماع

 .قرار دارند یکاریب

 یماریب وعیش  لیاست به مشاغل که به دل یکمک یکاریب مهیهرمزگان خاطرنشان کرد: ب یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

مشکل  یگذران زندگ یخود را ادامه داده و کسب درآمد داشته باشند تا فعاالن آنها برا تیاند فعال کرونا در کشور نتونسته

 .داشته باشند یکمتر

با کمک  دیبا ست،ین یعاد طینبوده و شرا یعاد طیبا شرا سهیاست که قابل مقا یجنگ طیکرونا به مانند شرا طیگفت: شرا او

 .مردم کمتر متاثر شود یسخت را پشت سر گذارده و کار کرد که زندگ یروزها نیا گریهمد

کار و کمک به  یروهاین یها خواسته شده بر حفظ سالمت و تندرس راستا از بازرسان کارگاه نیاشاره کرد: در هم یمیابراه

 .نسبت به قبل داشته باشند یشتریتوجه ب طیشرا نیدر ا انیکارفرما

سخت را  یروزها نیا توان یم گریهمد یاریو  یکرد: با تعاون، همدل حیهرمزگان تصر ین، کار و رفاه اجتماعتعاو رکلیمد

 .کرونا متاثر شده پشت سر گذاشت یماریب وعیاز ش زیکه همه چ

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 



  

  

  مطرح شد؛ النیدر خانه کارگر گ

 مهیب یبرا النیهزار نفر در گ ۲۰اند/  نکرده افتیاز کارگران و بازنشستگان سهام عدالت در یادیز عده

   اند نام کرده ثبت یکاریب

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 

  .برگزار شد النیکارگر در خانه کارگر گ یبزرگداشت روز جهان مراسم

  

منتخب  ندگانیمجمع نما سی)رئ یبا حضور احمد النیکارگر در خانه کارگر گ یمراسم بزرگداشت روز جهان لنا،یگزارش ا به

استان، ده نفر از  یتعاون، کار و رفاه اجتماع ،یاجتماع نیکل تام رانی( مدیاسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیاستان در 

 یکانون بازنشستگان، ده نفر از انجمن صنف رهیمد تییه ینفر از اعضا هاستان، د یدیتول یواحدها یاسالم یشوراها

 .استان برگزار شد وتانشکسیپ هیمصرف و مسکن و اتحاد یتعاون ندگانیکارگران، نما

هفته کار و  کیمقدم و تبر ریمراسم ضمن عرض خ نیا ی( در ابتداالنیگ التیخانه کارگر تشک ییاجرا ری)دب یزدیا حسن

 نیخاطرنشان ساخت: در حال حاضر مهمتر یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریاز دولت و وز دیبا انتقاد شد نیکارگر به مدعو

 .کارگران و بازنشستگان است یشتیبد مع تیو وضع یشغل تیامن یمعضل جامعه کارگر

 .ارائه نشده است یمثبت یحقوق بازنشستگان هنوز خروج شیافزود: در خصوص افزا یو

)ره( در رابطه با کارگران افزود: کارگر و جامعه ینیامام خم شاتیدر ادامه با اشاره به فرما النیخانه کارگر گ ییاجرا ریدب

 .داشت تیامام راحل اهم یقشر زحتمکش برا نیمت او حفظ کرا یکارگر

 .هستند یاجتماع نیدفترچه تام یکه دارا دهند یم لیتشک یکشور را کسان تیدرصد از جمع ۵۲در ادامه افزود :  یو

و افراد تحت  یخانه کارگر در ادامه از دولت و مجلس و مسوالن خواستار شد تا به مطالبات جامعه کارگر ییاجرا ریدب

 .ندیو حل نما یریگیکشور را پ میقشر عظ نیو معضالت ا ژهیتوجه و یاجتماع نیش خانواده بزرگ تامپوش

و امرار معاش  شتیکارگران گفت: کارگران و بازنشستگان از نظر مع یشتیمع تیدر ادامه ضمن ابراز تاسف از وضع یو

 .اند نکرده افتیم سهام عدالت دراز کارگران و بازنشستگان ه یادیهستند، عده ز یدشوار تیدر وضع یزندگ

اند،  نام کرده ثبت یکاریب مهیب یهزار نفر در استان برا ستیرا در استان فاجعه خواند و افزود: حدود ب یکاریب تیوضع یو

 .کردند یم افتیدر یکاریب مهیب ۹۸حدود هشت هزار نفر هم در سال 

از عملکرد دولت و  دینشستگان شهرستان رشت( ضمن انتقاد شدکانون باز استیزاده )ر وسفی میمراسم ابراه نیادامه ا در

کند اما  دایپ شیرقم قابل قبول افزا کیبا  یعدالت است که هر ساله حقوق بازنشستگان کشور نیا ایدولت گفت: آ یسخنگو

  همچنان یعاجتما نیآن مشخص نشده و بازنشستگان تام تیبا گذشت چند ماه هنوز وضع یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام

عدل  نیا ایحقوقشان بشنوند. آ شیهم در خصوص افزا یخبر دیمعلق، چشم به اخبار شبکه خبر داشته باشند تا شا طیدر شرا

 کی زیحقوق ناچ نیبا ا ایآدست و پنجه نرم کنند؟  یمشقت نیخود با چن یزندگ یاست که بازنشستگان در فصل کرامت و راحت

فرد بازنشسته با  ایکند؟ آ نیخود را تام یزندگ تواند یو دانشجو و عروس و داماد و نوه دارد، م مند است که عائله یا بازنشسته

است، متاسفانه دولت و  یدارو و درمان را دارد؟ قطعا پاسخ منف دیاند قدرت خر کرده بیتصو شیکه برا یزیحقوق ناچ نیا

 .اردنابسامان بازنشستگان و کارگران ند تیبه وضع یتوجه محترممجلس 

کانون بازنشستگان شهرستان  رهیمد اتیبازنشستگان کشور و عضو ه ی)عضو کانون عال ینصراله حهیادامه مراسم مل در

ما بازنشستگان بعد از خداوند به حضور  دیکار و کارگر گفت: چشم ام یروز جهان دنیفرارس کیرشت( ضمن عرض تبر

از قشر مظلوم و  تیدر حما ینیافراد متخصص و متعهد قوانبا حضور  میدواریاست، ام یپاکدست و مردم ندگانینما

 .شود بیزحمتکش کارگر و بازنشسته وضع و تصو

 یتیحما یها کمبودها و ضعف نکهی( ضمن اشاره به االنیگ التیخانه کارگر تشک یحقوق رهیدا سیی)ر یلچیادامه خسرو ا در

جامعه را  تیدرصد جمع ۵۳از  شیداشت: کارگران ببه نام مجلس است، اظهار  یمعلول علت یدر خصوص جامعه کارگر



را دارند،  ها ییماینقش در انتخابات و راهپ نیشتری. کارگران بردارندامکانات برخو نیمتاسفانه از کمتر یول دهند یم لیتشک

است.  یاسالم یو مجلس شورا ی. مشکل اعظم کارگران در بحث قانونگذارشوند ینم دهید نیقوان بیدر تصو چوقتیاما ه

و در  ماستکه خود کارفر یری. وزشود یم شتریقشر ب نیمشکالت ا کند یعمل م فیضع ریمجلس در انتخاب وز یوقت

و  کند یکارگران خرج م بیاز ج کند، یم بیکارگران، دستمزد تصو ندگانیدستمزد بدون درنظر گرفتن نظر نما یعالیشورا

  داشت؟ توان یم یچه انتظار گرید د،گذار یشستا که متعلق به کارگران است را به فروش م

( خطاب به کارگران گفت: در یاسالم یدر مجلس شورا النیمردم گ ندگانیمجمع نما سیی)ر یسنگر یخاتمه مراسم احمد در

 یو قانونگذار ینیکه مربوط به امور تقن یزیکارگران هر چ یشتیمع تیو در خصوص بهبود وضع یشغل تیخصوص امن

 .فروگذار نخواهم کرد یکوششتالش و  چیباشد از ه

۱۳۹۹/۰۲/۱۰ 

 

عدم  دیجمهور بروند/ دولت با سیرئ داریدر دستمزد به د دنظریتجد یبرا یکارگر ندگانیاز نما یا تهیکم

   سال جنگ را جبران کند ۸مزد در  شیافزا

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 

 ۸مزد در  شیعدم افزا دیروند/ دولت باجمهور ب سیرئ داریدر دستمزد به د دنظریتجد یبرا یکارگر ندگانیاز نما یا تهیکم

  سال جنگ را جبران کند

کشور را درک  طیبه حقوق کارگران اضافه نشد و کارگران شرا لایر کی یگفت: در هشت سال دفاع مقدس حت یگیابیدر

  .به وجود آمد یو دستمزد کارگران اختالف فاحش ها نهیسبد هز نیدستمزد، ب شیعدم افزا نیا جهیکردند. در نت

  

بر ضرورت درک متقابل دولت و  لنا،یخانه کارگر استان مازندران( در گفتگو با خبرنگار ا ییاجرا ری)دب یگیابیدر نصرهللا

امام راحل)ره( در همه  هیبودند که در سا یقشر نیاول رانیکرده و اظهار داشت: کارگران ا دیو کارگران تاک انیکارفرما

 یها بعد از آن و همه عرصه ی. کارگران بعد از انقالب در جبهه جنگ، سازندگندداشت یبعد از انقالب نقش موثر یا عرصه

  .بودند شتازیکار و تالش پ

کشور را درک کردند.  طیبه حقوق کارگران اضافه نشد و کارگران شرا لایر کی یادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس حت او

  .به وجود آمد یو دستمزد کارگران اختالف فاحش ها نهیسبد هز نیدستمزد، ب شیعدم افزا نیا جهیدر نت

هستند. مقام  یجامعه انسان ریاند که کارگران مد کرده دی)ره( تاکینیاست که امام خم یدر حال نیخاطرنشان کرد: ا یگیابیدر

از کارگر در  میتکر نیافتخار است. بنابرا یاند که کارگر داشته و گفته دیکارگر تاک ژهیو گاهیهمواره بر جا زین یمعظم رهبر

 د،یاز کار، تول تیحما یعنیاز کارگر و بازنشسته  تیبدانند که حما دیمسئوالن کشور  با مهما وجود دارد. ه یفرهنگ اسالم

 .دیو جهش تول یاقتصاد مقاومت ،یور بهره

دستمزد لحاظ  نییر در تعخانوا نهیتورم و سبد هز دیقانون کار با ۴۱خانه کارگر مازندران گفت: طبق ماده  ییاجرا ریدب

خانوار  شتیسبد مع کهیدرصد اعالم کرده است. درحال ۳۴درصد و مرکز آمار  ۴۳را  ۹۸تورم سال  ی. بانک مرکزشد یم

جمهور،  سیبه رئ یرانیاست که کارگر ا یاسالم یدر شأن جمهور ایهزار تومان محاسبه  شده است. آ ۹۴۰ ونیلیم ۴ زین

 نیو مخارج آنها به دالر است. در چن کند؟ دستمزد کارگران به لایر تیاعتراض و شکا ییعدالت و مراجع قضا وانید

 ند؟یایبر ب یزندگ یها نهیکارگران چطور از پس هز یطیشرا

 نیمحجوب مخالف ا یشد. همان زمان آقا بیتصو ها ارانهی یشروع شد که طرح هدفمند یما از روز یافزود: گرفتار یو

تعاون، کار و رفاه  ریکه وز میدان یدر کشور در خصوص دستمزد اعمال شده و ما م یغلط یها تاسیطرح بود. متاسفانه س

مزد  بیاز تصو شیخانه کارگر در چمخاله که پ ییاجرا رانیبا دب یا در جلسه شانی. استیمقصر ن نهیزم نیدر ا یاجتماع

  .شود نییمزد بر اساس تورم تع دیکردند که با دیبرگزار شد، تاک

و  اتیمحجوب، ب یبا آقا یا وارد عرصه شوند و در جلسه دیو نوبخت با یروحان انیمن شخص آقا دهیکرد: به عق حیرتص او

هزار  ۸۰۰و  ونیلیم ۲کمتر از  یریمزدبگ چیه دیمجلس، نبا  و موضوع را حل و فصل کنند. طبق مصوبه نندیبنش گرانید

  .میآمد یم ابانیرونا نبود به خک اگرکه  ندیگو یکند. امروز کارگران م افتیتومان در



 ینزد آقا یخوشفکر کارگر ندگانینما گریو د اتیمحجوب، ب انیمتشکل از آقا یا تهیاست که کم نیما ا شنهادیادامه داد: پ او

 یسخت طیدر شرا انیکه کارفرما میدان یکنند. ما م یزن مجددا  باب مذاکره باز شود، چانه نکهیا یجمهور بروند و برا سیرئ

هزار تومان برسد و  ۸۰۰و  ونیلیم ۲که دستمزد کارگران به  میدار دیاند اما ام شده کلدچار مش ها میهستند و به علت تحر

  .میبشو یکه به دست خودمان موجب فقر جامعه کارگر مینکن یآن را بچشند. کار ینیریکارگران ش

چنن  کیازدواج کنند، گفت:   توانند ینم نییپا یو دستمزدها یشغل تیکارگران به علت نداشتن امن نکهیبا اشاره به ا یگیابیدر

بگذارند.  یا جلسه یکارگر ندگانیکه فورا  با نما میخواه یاز دولت م نی. بنابراستین رانیا یاسالم یدر شأن جمهور یتیوضع

 .برطرف کردرا  یجامعه کارگر یتنگنا گام برداشت و نگران نیدر جهت رفع ا یبا تفاهم و حفظ منافع مل دیبا

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 

 

  :شد دیکارگر تاک یروز جهان ییدر قطعنامه گردهما

 عیکرونا از درآمد محروم شدند/ با توز یماریب وعیش لیبه دل یرانیو کارگران ا نیاز شاغل یریکث جمع

   ردیقرار گ یمورد بازنگر تر عیکاسته شود/ مزد هرچه سر یمجدد درآمد شکاف طبقات

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 

  .( منتشر شد۱۳۹۹ماه سال  بهشتیارد ۱۱کارگر ) یروز جهان ییگردهما یانیپا هقطعنام

  

 :شرح است نی( به ا۱۳۹۹ماه سال  بهشتیارد ۱۱کارگر ) یروز جهان ییگردهما یانیمتن قطعنامه پا لنا،یگزارش ا به

ة  َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِ اْْلَْرِض َونَْجعَلَهُ  یاْستُْضِعفُوا فِ  نَ یأَن نَُّمنَّ َعلَى الَّذِ  دُ یَونُرِ   نَ یْم أَئِمَّ

 ()ره ینی.      امام خمچرخد یکارگران م یجوامع به دست توانا میعظ چرخ

و کاهش ساعت کار و محو استعمار  طیشرا رییتغ یاست که برا یشدن کارگران دهیبه خاک و خون کش ادآوریماه مه  اول

سرکوب اعتراض کنندگان توسط  یکه برا ییکایتا دندان مسلح آمر ِس یبل پلدر مقا یرفتند و با دست خال دانیکارگران به م

روز نماد حرکت  نیو جان خود را نثار کردند. ا ستادندیشده بودند، ا زیبه خدمت گرفته و تجه کایآمر یدار هیطبقه سرما

کرده  یا عمده راتییگران تغحقوق کار گاهیها تاکنون روابط کار و جا در جهان است؛ گرچه از آن سال یکارگر یها جنبش

خارج شده و  یا و منطقه یلاز شکل م یدار هیسرما انیبه خود گرفته و جر یتر دیجد یها وهیاستعمار کارگران ش یاست ول

تر و هوشمندانه تر شده است ظاهِر  دهیچیکردن حقوق کارگران پ مالیبا پا نینو یها به خود گرفته است. روش یچهره جهان

رقم  یا در عرصه روابط کار به گونه دیمناسبات جد ینه است که حقوق کارگران قرار است حفظ شود ولگو نیا نیقوان

به لحاظ  دیها که با به طور مثال دولت شود؛ یگرفته م دهیناد زیحداقل حقوق کارگران هم ن شتریشدت ب اکه همچنان ب خورد یم

و  یاهداف اقتصاد شیو با نما شوند یظاهر م ییکارفرما گاهیاضامن حفظ حقوق کارگران باشند خود در قواره و ج ت،یحاکم

 نندیب یرا در مقابل خود نم انیفقط کارفرما گریکه کارگران د نجاستی. اکنند یم تیحما یدار هیعمال  از منافع سرما یاجتماع

که  ستیروابط حاکم است و مهم ن نیاختالف ا یبا کم ایدن یهمه جا با  یبا دولتها وارد مبارزه شوند. تقر دیبار با نیبلکه ا

کشورها  ریبهتر از سا زیما ن ورمنظر وضع کارگران در کش نی. از ادهند ینشان م یها در مقام دولت از خود چه ظاهر دولت

 ندهیاز آ نانیو عدم اطم شتیبرد موضوع مع یرنج م یکاریو ب یشغل تیاز عدم امن یرانیامروز کارگر ا کهیدرحال ست؛ین

ازجمله قانون  ینیکه قوان یکامل قرار دارد. در حال یمهر یمورد ب رانیکار در ا یروین با  یمسائل دامن زده و تقر نیبه ا زین

سر  نیقوان یاز اجرا انیکرده است مجر فیحقوق کارگران تکل تیبه رعا تیبا شفاف یاجتماع نیو قانون کار و تأم یساسا

 .دو توقع انتقاد و اعتراض هم ندارن زنند یباز م

را بشکل  یکرونا که امکان هر تجمع اعتراض روسیبه نام و یدیجد دهیکارگر مصادف شده با پد یهفته و روز جهان امسال

ما  یها که اگر خواسته میکن یما صراحتا  اعالم م طیشرا نیدر هم یرا سلب کرده است ول رانیا یموقت از جامعه کارگر

تا همه عوامل زر و زور  میکن یم یعموم یخود را روانه فضا یعتراضا نایفرصت ممکن جر نیگرفته شود در اول دهیناد

اعم از  رانیا یحراست خواهند کرد. لذا ما جامعه کارگر یو از حقوق خود به هر شکل دارندیو ب اریبدانند که کارگران هوش

 یها امکان زندگ دولت تدرسنا یاقتصاد یها استیبه واسطه س یکه ضمن داشتن شغل و زندگ یکارانیشاغل و بازنشسته و ب

 یتا فرصت باق میدوارینشست و ام مینخواه یخود از پا یها تا محقق شدن خواسته میکن یاکنون از آنها سلب شده است، اعالم م



اساس ما  نیآنان جامه عمل بپوشانند. بر ا یاعالم شده از سو یحداقل یها مرتبط با حقوق کارگران به خواسته یاست نهادها

 :میکن یاعالم م

 یمورد بازنگر ۴۱منطبق بر ماده  تر عیمطلق دارد هر چه سر یبه آن وابستگ یجامعه کارگر یو زندگ شتیمزد که مع .1

 نیا بینداشته باشد. ترت یافتیهزار تومان در ماه در ۸۰۰و  ونیلیم ۲کمتر از  رانیدر ا یکارگر چیکه ه یبه نحو ردیقرار گ

بن و مسکن محقق گردد و جامعه  نهیازجمله کمک هز یجانب یایمزا شیو افزا دبه مز ۹۸با لحاظ کردن تورم سال  یبازنگر

 .کند یرا به جز موارد ذکر شده قبول نم یگریفرمول د چیه یکارگر

 ریو سا یو لشکر یاعم از کشور یبازنشستگ یها همه مشموالن صندوق یاسالم یبر اساس مصوبه مجلس شورا .2

هزار تومان برسانند.  ۸۰۰و  ونیلیم ۲را به  ۹۹در سال  یموظفند حداقل پرداخت مستمر یتماعاج نیها ازجمله تام صندوق

رفتار  نیبه جز ا رانیبگ یحقوق مستمر شیکه در افزا میخواه یم یاجتماع نیسازمان تأم رهیمد ئتیو ه رعاملیما از مد

 .داشت نکنند که اعتراض گسترده جامعه بازنشستگان را با خود به همراه خواهند

کرونا از درآمد  یماریب وعیش لیبه دل بهشتیو ارد نیاسفند و فرورد یها ماه یط یرانیو کارگران ا نیاز شاغل یریجمع کث .3

انتظار  یحکومت یما از دولت و نهادها یقانون اساس ۲۹باتوجه به اصل  کنند یم یزندگ طیشرا نیمحروم شدند و در بدتر

خود محروم  یعیو طب هیاز حقوق اول یا خانواده چیخود عمل کنند تا ه یو اسالم ینقانو فهیسخت به وظ طیشرا نیدر ا میدار

 .نشود

 باشد یکار م یروین د،یشده است از آنجا که عامل تمام کننده تول ینامگذار دیسال جهش تول یامسال توسط مقام معظم رهبر .4

را سرلوحه کار خود قرار  یرهبر امیپ نیکه ا میانتظار دار ییماکشور و جامعه کارفر یاقتصاد انیما جدا  از مسئوالن و متول

 .داشته باشند یتوجه خاص باشد، یم دیجهش تول یصلکار که عامل ا یرویدهند و به ن

 دیو هم به بهانه اجبار، موجب رشد تورم و کاسته شدن قدرت خر اریدولت هم به لحاظ اخت یاقتصاد یها استیس کهیدرحال .5

مجدد درآمد و ثروت را با شدت  عیتوز یها استیکه س میرا سبب شده، ما از دولت محترم انتظار دار تیجمع نییپا یها دهک

مجدد درآمد  عیتوز قیشود تا از طر نیالزم تأم نیمجلس قوان قیبه قانون است از طر ازیدنبال کند و اگر ن یشتریب تیو جد

 .نشوند رتریفق نیااز  شیب رانیکاسته شده و فقرا و مزدبگ یشکاف طبقات

طرف تعهدات  کیقرار دارد از  یاقتصاد یفشارها ریتحت تاث یگریاز هر زمان د شیامروز ب یاجتماع نیسازمان تام .6

اعمال شده  یها فیکرونا و تخف یماریسازمان به واسطه ب نیمنابع ا گریمصارف سازمان را افزون کرده و از طرف د یقانون

اضافه کرد. ما از دولت جدا   دیعدم پرداخت تعهدات دولت را هم با مشکالت نیه شده است؛ به ادولت به شدت کاست هیاز ناح

امکانات  قیاز طر ۹۹و گذشته خود متعهد باشد و نسبت به پرداخت آن به سازمان در سال  یکه به تعهدات جار میخواه یم

 .دیاقدام نما یا بودجه

 یبردار است. هر گونه اشتباه در بهره یالنسل نیآن ب تیکه مالک باشد یم یاجتماع نیسازمان تام ییو دارا ریشستا تنها ذخا .7

حوزه به دولت سپرده شده و عمال  هرگونه نظارت و دخالت  نی. امروز که سرنوشت اآورد یفاجعه به بار م ریذخا نیاز ا

 رو شیوزارت کار را مسئول اتفاقات پحوزه توسط دولت سلب شده است؛ ما مشخصا  دستگاه  نیاز ا رهیمد ئتیو ه رعاملیمد

جانبه اداره  ساز و کار سه قیاز طر دیبا یاجتماع نیتأم یها که همه حوزه میمعتقد قا  یاست که ما عم یدر حال نیو ا میدان یم

 .شود

ان توجه آن یها کارگران را بشنوند و به خواسته یاست مسئوالن ندا یتا فرصت باق کند یاعالم م یجامعه کارگر انیپا در

خود محفوظ دانسته  یصورت ما حق اعتراض را به اشکال مختلف برا نیا ریکرده و اصالحات الزم را به عمل آورند در غ

 .کرد میخواه یعمل کینزد یا ندهیرا در آ ناسباحقاق حقوق خود اقدام م یبرا ازیو در صورت ن

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 

 

اقتصاد را  ایقواره کارفرما ظاهر شده/ مسئوالن ما در دستمزد تنها دولت است که در قد و  ضیتبع عامل

   زنند یم یکار خود را به ندانم ای دانند ینم

در مراسم روز کارگر با اشاره به فاصله دستمزد کارگران با حقوق کارمندان و  یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئ

  .زنده شده است گریروا داشته شد، بار د کاگویران شدر حق کارگ شیکه سالها پ یضیبازنشستگان دولت گفت: امروز تبع

  



 روسیگفت: و یبه صورت مجاز ۹۹مراسم هفته کارگر سال  یبا اشاره به برگزار یحسن صادق لنا،یگزارش خبرنگار ا به

ه صورت روز را ولو ب نیبوده که ا نیبر ا یکارگر التیکرونا عمال امکان هرگونه اجتماع را سلب کرده است اما تالش تشک

 .کند یبرگزار یمجاز

 ۴۱ یبانک مرکز یاز سو ۹۸سال  یکه نرخ تورم در انتها یطیدستمزد در شرا یحداقل یدرصد ۲۱ شیبا اشاره به افزا یو

 یضیشد. البته تبع نییکه نرخ تورم سر به فلک گذاشته، دستمزد کارگران چگونه تع یطیدر شرا میدیدرصد اعالم شد، گفت: د

 .گردد یظاهر شده است، برم ،ییگردد و تنها به دولت که در قد و قواره کارفرما یه به مکتب و انقالب بازنمکه روا داشته شد

کردند اما  امیساعت ق ۸کوتاه کردن ساعت کار خود به  یبرا کایآمر یکاگویش التیکارگران ا ۱۸۸۶افزود: سال  یصادق

نحوه  نیروا داشته شد امروز با ا کاین زمان در حق کارگران آمرکه آ یضیرا کشت. تبع یور شد و تعداد به آنها حمله سیپل

. اگر امروز کارگر مزد گردد یحوزه روابط کار برم رانیبه مد رادیکه ا مییگو یزنده شد اما ما م گریدستمزد بار د نییتع

 .ردندرا فراهم ک یطیشرا نیروابط کار و دولت چن انیاست که مجر نیبه خاطر ا ردیگ یرا نم اش یواقع

شاهد  گذرد، یم کاگویکارگران ش امیسال که از ق ۱۳۴پس از گذشت  نکهیا انیبا ب یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئ

خود را به  ای دانند یاقتصاد را نم ایمسئوالن ما  کنم یاظهار داشت: من فکر م م،یدولت هست یاز سو یعدالت یو ب ضیتبع

کند،  دایپ شیکه هر چقدر قدرت طرف تقاضا در اقتصاد افزا میا خوانده تیآدام اسم «وت مللثر». در کتاب زنند یم یکار ندانم

 شود یتقاضا را به دنبال دارد اما شما را چه م کیعادالنه دستمزد، تحر شیافزا جهی. در نتشود یم یکننده هم قو طرف عرضه

 .دینیب ینم ایو  دیکن یرا انکار م یتیواقع نیکه چن

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 

  

  

   نشدن وعده باگشت به کار یلوشان به عمل مانیکارگران سابق س اعتراض

۱۳۹۹/۰۲/۱۳  

 نشدن وعده باگشت به کار یلوشان به عمل مانیکارگران سابق س اعتراض

  .خود اعتراض کردند یشغل تیوضع یفیبه بالتکل« لوشان مانیس»از کارگران سابق کارخانه  یگروه

  

آغاز  یو زمان ۹۲لوشان از مرداد سال  مانیگفت: مشکالت کارگران س لنایلوشان به خبرنگار ا نمایاز کارگران سابق س یکی

 .اعالم کرد لیکارگر تعط ۱۸۰از  شیرا با ب یواحد صنعت نیمختلف ا یها شد که دولت وقت به بهانه

 افتند،یان مقابل کارخانه حضور همکار ریاز سا یندگیکرونا حدود ده نفر به نما روسیو وعیباتوجه به ش نکهیا انیبا ب او

از آنها  یمیاند که ن مانده یکارگر با سوابق چند ساله باق ۶۷لوشان،  مانیشده کارخانه س کاریافزود: از مجموع کارگران ب

 .کار هستند هو منتظر بازگشت ب فیهمچنان بالتکل

لوشان نبوده است، در  مانیس یمیگران قدموضوع اشتغال کار یتا امروز پاسخگو یمسئول چیه نکهیا انیکارگر با ب نیا

 تیکارگر داشت که تحت مسئول ۱۸۰از  شیب ۹۲واحد قبل از خرداد سال  نیمشکالت خود و همکارانش گفت: ا حیتشر

 ۹۲ وریو شهر ریدر ت یمانکاریکارگران پ ،یاما با وقوع مشکالت مربوط به کمبود منابع مال کردند یکار م یمانکاریشرکت پ

 .ا از دست دادندکار خود ر

مختلف  یمقابل نهادها یکارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعدد ییبازگشا یکارگران در آن زمان برا نکهیا انیبا ب او

کارخانه برگزار کردند، در ادامه افزود:  یمستضعفان در تهران به عنوان سهامدار اصل ادیو بن النیدر استان گ یدولت

 نیا ۹۵در سال  نکهیکرد تا ا داینفر ازکارگران ادامه پ ۶۷ یفیبالتکلکارگران، موضوع  از یبا خروج شمار تیدرنها

 .سنگ فروخته شد مانکاریپ کیمعدن بزرگ سنگ به  کیبه همراه  زاتیکارخانه با همه تجه

صنعت  کیاستخراج معادن سنگ آهک،  یموظف شد در ازا یواگذار نیدر ح داریخر نکهیا انیکارگر در ادامه با ب نیا

 نیاز معادن سنگ ا مانکار؛یشده را مشغول به کار کند، افزود: چند سال است پ کاریو کارگران ب جادیدر جوار معدن ا دیجد

 نیتام یکه به شورا یا اما طبق وعده کند ی( سنگ )تراورتن( استخراج ماآسمانسر یها شهر لوشان )کوه هیکارخانه در حاش



 یمیو اشتغال ن دیکامل واحد جد یانداز در جهت راه یداده، اقدام یواگذار نیق کارخانه حشهرستان رودبار و سهامداران ساب

 .شده، صورت نداده است کاریاز کارگران ب

کارخانه  نیسابق خود هستند، اظهار داشتند: سالها در ا یکارگران خواستار بازگشت به کار در واحد صنعت نکهیا انیبا ب یو

کارفرما  دیحال چرا با میهست کاریکار در منطقه همچنان با چند سر عائله ب طینبودن شرا ایمه لیه دلو ب میا دهیزحمت کش یمیقد

 جذب کند؟ یربومیکار غ یرویکارخانه، ن یمیما کارگران قد یزندگ طیگرفتن شرا دهیبا ناد

۱۳۹۹/۰۲/۱۳  

 

 خبرگزاری تسنیم

 ۳۰ دهند یحقوق نم التیتسه افتیدر یسودجو برا انیدرصد کارگران حقوق معوق دارند/ کارفرما

۱۳۹۹/۰۲/۱۳ 

سوءاستفاده گر هستند  انیاز کارفرما یکارگران با اشاره به حقوق معوق کارگران گفت: برخ ندگانینما یمجمع عال بازرس

 کرونا استفاده کنند حقوق کارگران را پرداخت یتیحما التیاز تسه نکهیا یدارند برا یمناسب یمال طیکه شرا یو در حال

  .نکرده اند

درباره   م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد کارگران در گفت ندگانینما یتبار، بازرس مجمع عال یامام قل درضایحم

سال است کارگران با آن دست و پنجه  یاست که سال ها یکارگران گفت: معوقات حقوق کارگران موضوع یشتیمشکالت مع

  .کنند ینرم م

سوء استفاده گر هستند   یانیدرصد کارگران معوق شده است گفت: کارفرما۳۰کرونا دستمزد حدود  وعیباش هنکیا انیبا ب یو 

تا بتوانند  میما معوقات حقوق دار ندیگو یکنند م افتیدر ازیاز دولت امت نکهیا لیشان پر است اما به دل یبانک یکه حساب ها

 افتیرا هم در ۹۹وسنوات سال  یدیع یاز کارگران حت یده اند. بخشرا پرداخت نکر انکنند. حقوق کارگر افتیدر التیتسه

  .نکرده اند

 دیبود و نه متناسب با تورم گفت:دولت با شتیکارگران نه متناسب با حداقل سبد مع ۹۹دستمزد  نکهیا انیتباربا ب یامام قل 

 یجد یها بیاز کارگران با آس یبخش عمده ا کینزد یا ندهیصورت در آ نیرایکند درغ یدگیموضوع رس نینسبت به ا

  .شد بروخواهنددر خانواده خود رو یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ

 دیبخوان شتریب

 جاماندگان یدولت برا یزیر کارگران از سهام عدالت/ ضرورت برنامه یبرخ تیمحروم•

از کارگاه ها  یشود. چرا که تعدادکرونا باعث شد که مشکالت کارگاه دو چندان  یفعل طیتبار اظهار داشت: در شرا یقل امام

شود پرداخت  یم جادیکه بعد از رکود در بنگاه ا یموضوع نینداشتند. اول یگونه درآمد چیدو تا سه ماه ه یدر بازه زمان

دانند. متأسفانه گزارش  یخودرا حقوق کارگران م یها نهیکاهش هز یگام برا نیولا انیکارفرما یعنیحقوق کارگران است. 

حقوق روبرو هستند.  یاز کارگران در حال حاضر با مشکالت معوق ها یادیاست که تعداد ز نیاز ا یحاک یاندیم یها

  .بوده اند یو اجتماع یمشکالت اقتصاد انیقربان نیخط فقر دارند، همواره اول ریز یکه زندگ یکارگران

را  یزندگ یشغل بتواند حداقل ها کیبا داشتن  دیبا یرانیهر فرد ا یقانون اساس ٤۳کرد: مطابق اصل  انیب یفعال کارگر نیا

 یاست تالش م یو دستفروش یاست که اکثر کارگران در چند شغل که شغل دوم و سوم آنها مسافرکش یدرحال نیکند.ا نیتأم

  .است شتریها از درآمد ب نهیاما باز هم هز ندیایبر ب یزندگ یها نهیکنند تا از پس هز

 ،یدانست و گفت: عدم فروش در بازار داخل یاقتصاد یمشکل بنگاه ها نیدر گردش را نخست هیو سرما ینگیکمبود نقد یو

سازمان ها مشکالت بنگاه ها است. دولت  ریداخل و مطالبات از سا دیمشابه تول یکاالها هیرو یتورم،رکود، قاچاق،واردات ب

تحقق شعار سال را فراهم کند. تحقق  ریوارد مسم نیتواند با توجه به ا یاست م دیدر صورت تحقق شعار سال که جهش تول

شود،  تیکارگر تقو دیکه قدرت خر یشود. زمان یاز کارگران محقق م تیحما هیشعار سال عالوه بر موارد ذکر شده در سا

  .شود یرونق در بازار ممکن م

۱۳۹۹/۰۲/۱۳ 

 



   یکاریب مهیب یایمزا افتیدر یبرا یهزار کارگر قم ۱۲از  شیب درخواست

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

اند اما فقط  نام کرده ثبت یکاریب مهیدر سامانه ب یکارگر قم ۵۰۰هزار و  ۱۲قم، گفت:  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .نفر مشمول قانون کار هستند ۹۰۰۰

  

تعاون،  رکلیدم «یانیکاو یمصطف»استان قم،  یاداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

 مهیکارگر از استان قم در سامانه ب۵۰۰هزار و ۱۲تا امروز تعداد  ۹۸اسفند  ۲۷ خیقم، گفت: از تار یکار و رفاه اجتماع

 .نفر مشمول قانون کار هستند ۹۰۰۰ دادتع نیاند که از ا نام کرده ثبت یکاریب

 مهیسال سابقه ب کیکارگاه،  نیدر آخر دیبا یقرارداد عنوان کرد: کارگران یکاریب مهیاستفاده از ب طیبا اشاره به شرا یو

شامل حالشان شود؛ الزم به ذکر  یکاریب مهیشده و آماده به کار باشند تا ب کاریب یو اراده شخص لیمستمر داشته و بدون م

 مهیتواند از ب یم یاست و کارگر با هر سابقه ا یمترقبه شرط سابقه منتف ریغ حوادثدر  یکاریب مهیاست به موجب قانون ب

 .مند شود بهره یکاریب

 ایپرخطر  یها که جزء دسته یاند در صورت قرارداد نکرده دیتمد ایو  یکه اعالم ورشکستگ ییها ادامه داد: شرکت یانیکاو

 یارکیب مهیکرونا از ب روسیو وعیش انیتوانند به طور موقت، تا پا یشدند م کاریباشند که متاثر از کرونا ب ییها دسته ریسا

 .ندیاستفاده نما

دانست و گفت: به  یضرور طیشرا نیرا در ا انیاز کارگران و کارفرما تیقم حما یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 نیهمچن رد؛یگ یمناسب با ضوابط اعالم شده تعلق م التیاند تسه را اخراج نکرده یکارگر ییکرونا امیکه در ا یانیکارفرما

 .شود یم زیتومان وام قرض الحسنه به حساب سرپرست خانوار وار ونیلیم کیمبلغ  زین انریبگ ارانهی هیکل یبرا

مبارزه با  یکرونا گفت: براساس ضوابط ستاد مل روسیو وعیش سکیدرخصوص آغاز به کار کارخانجات با وجود ر یانیکاو

 .بالمانع هستند یاجتماع یه گذاربه خصوص فاصل یبهداشت نیمواز تیمشاغل با رعا ریو سا لیکرونا مشاغل پرخطر تعط

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 



   یکاریب مهیدر سامانه ب یالنیهزار گ ۲۳از  شینام ب ثبت

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

استان  یکاریب مهیب نیدر سامانه آنال یالنیهزار گ ۲۳از  شینام ب از ثبت النیاستان گ یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .خبر داد

  

اظهار کرد: پس  «زادهیعباس عل» الن،یاستان گ یاداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماع یز روابط عمومبه نقل ا لنایگزارش ا به

و کارگران در  یاقتصاد یها از بنگاه تیحما یبرا یادیکرونا و به منظور حفظ اشتغال موجود، اقدامات ز روسیو وعیاز ش

 .سطح استان صورت گرفته است

که بر  یانیو کارفرما یکوچک اقتصاد یها افزود: عالوه بر کارگران، بنگاه النیاستان گ یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

با  یدرصد ۱۲ التیتسه لایر ونیلیم ۲۰۰تا  ۱۲۰هر کارگر  یدچار مشکل شدند به ازا یماریب نیا وعیاز ش یاثر تبعات ناش

 .دخواهند کر افتیماهه در ۲۴بازپرداخت 

از کارگران  یگذاشته و شمار ریتاث یاقتصاد یها از بنگاه یادیبخش ز تیرونا بر فعالک روسیو وعیخاطرنشان کرد: ش یو

 .شوند یم تیحما یکاریب مهیب افتیدر قیکه مشمول قانون کار هستند، از طر یاساس کارگران نیکرده است که بر ا کاریرا ب

افزود :  ،یکاریب مهیثبت نام ب رامونیپ روس،یو نیا وعیبا توجه به ش النیگ یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد انیپا در

هزار نفر  ۲۰از  شیب یتعداد ثبت نام نیصورت گرفته که از ا یکاریب مهیب نیهزار ثبت نام در سامانه آنال ۲۳از  شیب

 .استشده  النیدر استان گ یکاریب مهیمشمول ب

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 

 خبرگزاری تسنیم

  بودجه صینفر در انتظار تخص هزار ۶۶۷کرونا به  یکاریب مهیپرداخت ب

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 یتومان برا اردیلیگفت: دولت پنج هزار م یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیمد

  .نکرده است دایپ صیتخص یمصوب کرده اما تاکنون مبلغ یکاریب مهیکمک به صندوق ب

به صراحت مشخص شده  یکاریب مهیدر ماده هفت قانون ب یافزود: بطورکل یی، مسعود بابا میتسن یگزارش خبرگزار به

 یکاریب مهیب یقانون از مقرر نیتواند طبق جدول هفت ا یکه فرد دارد م یپرداز مهیبر اساس سابقه ب یعاد طیشرا یبرا

 .استفاده کند

( ۲از تبصره ) یترقبه است و به نوعم ریغ طیکرونا در کشور حادث شده شرا وعیکه در اثر ش یطیاظهارداشت: شرا یو

 .در نظر گرفته شده است یشده اند مقرر کاریکرونا ب یماریکه در اثر ب یافراد یبرا یکاریب مهی( قانون ب۲ماده )

که  یهزار نفر در سامانه ا ۷۹۷گفت: سرجمع  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیمد

 .شناخته شده اند یکاریب مهیب افتیهزار نفر مشمول در ۶۶۷تعداد  نیشده بود ثبت نام کرده اند که از ا یطراحمنظور  نیبد

 یکاریب مهیب یهزار نفر مقرر ۲۶۰تا  ۲۴۰ نیهر سال ب انیبود چرا که در پا یعیطب ریمعمول وغ ریروند غ نیافزود: ا یو

 .شد یدر کشور ثبت م

چه  نکهیبسته به ا ردیگ یمالک عمل قرار نم یکاریب مهیمترقبه جدول ماده هفت قانون ب ریغ طیداشت: در شرا انیب ییبابا

 .شود یمساعد م طیشرا یزمان

استان  ریمقابله با کرونا مقرر شد بجز تهران در سا یبر اساس مصوبه ستاد مل یماه سال جار نیفرورد ۲۳ادامه داد: از  یو

 یشود برا یمتوسط شروع به کار کنند که مبنا م سکیبا ر یکم خطر و حت یکشور کسب و کارها یها و شهرستان ها

 .شده اند کاریکرونا ب وعیکه بواسطه ش یبازگشت به کار افراد



 یگفت: آغاز به کار مشاغل و کسب و کارها یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیمد

 .مصوب شد یماه سال جار نیفرورد ۳۰ از زیدر استان تهران ن سکیکم ر

 .ماه است نیفرورد انیدو بخش از کار مبنا در حال حاضر پا نیا یافزود: برا یو

مبارزه با کرونا هنوز شروع  یو پر خطر هستند و ستاد مل سکیر یمشاغل که ها ریسا یبرا نیداشت: همچن انیب ییبابا

وزارت  ،یمتشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یا تهیکم نکهیار بر انکرده قر دیینوع کسب و کارها را تأ نیا تیفعال

ماه  بهشتیکه در ارد یافراد یکاریب مهیب یدر خصوص مقرر یاجتماع نیامکشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ت

 .کند یریگ میتصم کارندیب

گفت:  ر،یخ ای افتهی صیاز کرونا اعتبار تخص دهید بین آسکارگرا یکاریب مهیب یبرا ایسؤال که آ نیدر پاسخ به ا نیهمچن یو

 کاریکار کشور ب یرویهزار نفر از ن ۷۵۰کرونا  وعیشد در اثر ش یم ینیب شیاز اواسط اسفند ماه سال گذشته پ یبطورکل

 .م شدانجا یکاریب مهیمازاد بر اعتبار سه درصد صندوق ب یاعتبارات صیصتخ یالزم برا یرهایگیرو پ نیشوند از ا

تومان منابع بطور  اردیلیافزود: پنج هزار م یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیمد

 .نکرده است دایپ صیهنوز تخص یدولت مصوب شده اما رقم یاز سو یکاریب مهیب یمقرر یمشخص برا

 مهیب یابالغ به مشموالن مقرر یاجتماع نیه به سازمان تاماز سازمان برنامه و بودج دیاظهار داشت: اعتبار مدنظر با یو

 .پرداخت شود یکاریب

 مهیافراد از شمول قانون ب نیرانندگان را داشته باشند ا مهیچنانچه ب یشد: رانندگان درون و برون شهر ادآوریدر ادامه  ییبابا

 .هستند یمستتثن یکاریب

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

  

  

  :ن شهر اصفهان خواستار شدکال رانیبگ یکانون مستمر سیرئ

را  یاجتماع نیقانون تام ۹۶است/ ماده  یرقانونیو غ یا قهیبر اساس حداقل دستمرد سل یمستمر نییتع

   دیاعمال کن

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 



 

 دیرا اعمال کن یاجتماع نیقانون تام ۹۶است/ ماده  یرقانونیو غ یا قهیبر اساس حداقل دستمرد سل یمستمر نییتع

 نیسازمان تام رعاملیبه مد یا کالنشهر اصفهان با ارسال نامه رانیبگ یکانون کارگران بازنشسته و مستمر رهیدم أتیه سیرئ

 یسطوح مستمر هیکل یمتناسب با نرخ تورم برا یمستمر شیو افزا یاجتماع نیقانون تام ۹۶ماده  یخواستار اجرا ،یاجتماع

  .شد

  

  :شرح است نیبه ا «یساالر یمصطف»به  «یهاشم دحسنیس»متن نامه  لنا؛یگزارش ا به

و  یکل یاز کار افتادگ ،یبازنشستگ یها یمستمر هیکل زانیسازمان مکلف است م یاجتماع نیقانون تام ۹۶اساس ماده   بر

با  یزندگ نهیهز شیکمتر نباشد را باتوجه به افزا کباری یکه حداکثر از سال یبازماندگان را در فواصل زمان یمجموع مستمر

قانون کار حداقل مزد کارگران  ۴۱از ماده   کیبر اساس تبصره  نیدهد. همچن شیبه همان نسبت افزا رانیوز أتیه بیوتص

 .ابدی شیافزا دیبا گردد یاعالم م رانیا یاسالم یجمهور یکه از طرف بانک مرکز یبا توجه به درصد تورم

بوده   ٪۴۱/۲  یتورم که بر اساس اعالم بانک مرکز یمحقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ رس شیافزا یسال جار در

حداقل مزد  شیافزا یکار که مرجع قانون یعالیدر شورا انیمحترم دولت و کارفرما ندگانیو صرفا بر اساس توافق نما

ران کارگ یایبه مزا یبه حقوق ثابت و بخش شیافزا نیاز ا یشده و بخش میو به چند جزء مختلف تقس نییکارگران است، تع

 شیافزا بیطبق روال سنوات گذشته صرفا ضر یاجتماع نیسازمان تام نیمسئول ادیاضافه شده و به دنبال آن، به احتمال ز

خواهند نمود که  شنهادیپ رانیمحترم وز اتیحقوق بازنشستگان در نظر گرفته و به ه شیافزا یحقوق ثابت کارگران را برا

 .باشد یو نظر بازنشستگان نم دییو ظالمانه بوده و مورد تا یرقانونیو غ یا قهیکامال سل یفرمول نیا

بوده و منجر به  هیرو نیدر چند سال گذشته به هم یاجتماع نیتام رانیبگ یحقوق بازنشستگان و مستمر شیکه افزا ییآنجا از

و  یضرور تاجحیما یواقع متیآنان را در مقابل ق یافتیتورم شده و در یحقوق آنان از نرخ رسم دیشد یعقب ماندگ

حقوق بازنشستگان  شیغلط کنار گذاشته و افزا هیرو نیالزم است ا ده،و اندک نمو زیناچ اریبس یزندگ یواقع یها نهیهز

 .اعمال گردد یسطوح مستمر هیکل یتورم برا یو بر اساس نرخ واقع یاجتماع نیقانون تام ۹۶بصورت مستقل و وفق ماده 

 رانیبگ یدر حق بازنشستگان و مستمر یعدالت یظلم و ب نیاز تداوم ا رودیان انتظار مسازم رعاملیبعنوان مد یحضرتعال از

 یادگاریممانعت به عمل آورده و  باشند یعمر کار و تالش خود م کیاز دسترنج  یو قانون حیصح یمند که خواهان بهره

 .دیگذار یخود بر جا تیارزشمند و ماندگار از دوران مسئول



۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 

 ی تسنیمخبرگزار

  درصد شد ۲۶جوانان  یکاری/ نرخ ب۹۸در سال  یکاریآمار ب اتیجزئ

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

درصد  ۱,٥، ۱۳۹۷نسبت به سال  ۱۳۹۸شاخص در سال  نیاز آن است که ا یحاک یکارینرخ ب راتییروند تغ یبررس

  .است افتهیکاهش 

نرخ  یمنتشر شد. بررس ۱۳۹۸در سال  کار یروین یریطرح آمارگ جینتا   م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

به  یچهار هفته منته ی( طکاریفعال )شاغل و ب تیدرصد از جمع ۱۰.۷که  دهد ینشان م تر شیساله و ب ۱5افراد  یکاریب

شاخص، نسبت به سال  نیاز آن است که ا یحاک یکارینرخ ب راتییتغروند  یاند. بررس بوده کاریب یریهفته مرجع آمارگ

 .است افتهیدرصد کاهش  ۱.5 ،۱۳۹۷

 ایدر گروه شاغالن  یعنیاند،  فعال بوده یاز نظر اقتصاد تر شیساله و ب ۱5 تیدرصد جمع ٤٤,۱ زانی، به م۱۳۹۸سال  در

( ۱۳۹۷نرخ نسبت به سال قبل ) نیاز آن است که ا یحاک ینرخ مشارکت اقتصاد راتییتغ یاند. بررس قرار گرفته کارانیب

 .شته استدرصد کاهش دا ۰.۴

هزار نفر  ۴۳۰هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدودا   ۲۷٤و  ونیلیم ۲٤سال  نیدر ا شتریساله و ب ۱5 نیشاغل تیجمع

  ۵۰.۳، بخش خدمات با ۱۳۹۸که در سال  دهد ینشان م یعمده اقتصاد یها اشتغال در بخش یداشته است. بررس شیافزا

با  یدرصد و کشاورز ۳۲صنعت با  یها بخش یاست. در مراتب بعد دهاختصاص داسهم اشتغال را به خود  نیتر -شیدرصد ب

 .درصد قرار دارند ۱۷.۷

اند.  بوده کاریب ۱۳۹۸در سال  یگروه سن نیدرصد از فعاالن ا ۲۶از آن است که  یساله حاک ۲٤تا  ۱5جوانان  یکاریب نرخ

 .است افتهیدرصد کاهش  ۱.۷( ۱۳۹۷سبت سال قبل )نرخ ن نیا دهد، یافراد نشان م نیا یکارینرخ ب راتییتغ یبررس

گروه  نیفعال ا تیدرصد از جمع ۱۷,۹، ۱۳۹۸که در سال  دهد ینشان م زیساله ن ۳5تا  ۱۸  یگروه سن یکارینرخ ب یبررس

به ، ۱۳۹۷نرخ نسبت به سال  نیا دهد یافراد نشان م نیا یکارینرخ ب راتییاست که تغ یدر حال نیاند. ا بوده کاریب یسن

 .است افتهیدرصد کاهش  ۱.۷ زانیم

به   شاغل، تیدرصد جمع ۹,۹، ۱۳۹۸که در سال  دهد ینشان م تر شیساله و ب ۱5اشتغال ناقص  یدارا تیسهم جمع یبررس

ساعت در هفته کار کرده  ٤٤تر از  کم…( و تر شینکردن کار با ساعت ب دایپ ،یرکود کار ،یرکاری)فصل غ یاقتصاد لیدال

 تر شیساعت و ب ٤۹ تر، شیساله و ب ۱5 نیدرصد از شاغل ۳۸است که  یدر حال نیاند. ا بوده یانجام کار اضاف یو آماده برا

 .اند در هفته کار کرده

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 

کارگروه عوامل  لیدر شهرستان اسالمشهر/ تشک یکاریب مهیب افتیدر ینفر برا ۱۵۳هزار و  ۴ نام ثبت

   یدیتول یها واحد یلیتعط

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 نیاز کرونا در ا یناش یکاریب مهیب یمقرر افتیدر یکارگر برا ۱۵۳هزار و ۴شهرستان اسالمشهر گفت: حدود  فرماندار

  .اند نام کرده شهرستان ثبت

  

 یهفته کار و کارگر گفت: کارگروه کیاز کارگران نمونه ضمن تبر لیپور در مراسم تجل مسعود مرسل لنا،یگزارش ا به

شده تا  لیاز کارگران منجر شده تشک یتعداد یکاریکه به ب یو صنعت یدیتول یواحدها یبرخ یلیمل تعطعوا یبررس یبرا

 .میزگردانبا دیو تول تیواحدها را به چرخه فعال نیا میبتوان



شهرستان در سال گذشته در سامانه رصد اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه  نیاشتغال ا جادیا هیدرصد سهم ۱۵۳گفت:  او

 .است افتهیتحقق  یتماعاج

 تیبا اولو دیجد یشغل یها فرصت جادیا یشهرستان اسالمشهر برا یها تیظرف یاز تمام زین یادامه داد: در سالجار یو

 .میکن یاستفاده م دیتحقق جهش تول نهیشده بر اثر کرونا و فراهم ساختن زم کاریکارگران ب

 .شوند یمحسوب م دیارزشمند کشور در حوزه اشتغال و تول یها هیشهرستان اسالمشهر گفت: کارگران سرما فرماندار

 سابقه یب یها میگفت: با اعمال تحر ها ییکایظالمانه آمر یها میکارگران در کم کردن آثار تحر ینیآفر باتوجه به نقش پور مرسل

و  یها، مراکز صنعت رخانهرا در کا دیتول یها خود چرخ یکارگران بودند که با همت و تالش عال نیا یاسالم رانیا هیعل

 .ساختند ازین یبه خارج از مرزها ب ازیاز ن یاریبس یها در حوزه رابه چرخش درآوردند و کشور  یدیتول

 یپور )فرماندار اسالمشهر( به مناسبت هفته کار و کارگر از کارگران نمونه واحدها مراسم مسعود مرسل نیا انیپا در

 .کرد لیان تجلشهرست نیا یو خدمات یصنعت ،یدیتول

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 

 

  :کشور مطرح کرد یمانکاریو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

مزد محرز  نییکار در تع یعالیدارد/ تخلف شورا یعواقب بد یکارگر ندگانیبه درخواست نما یتوجه یب

   است

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 مزد محرز است نییکار در تع یلعایدارد/ تخلف شورا یعواقب بد یکارگر ندگانیبه درخواست نما یتوجه یب

که  میتقاضا دار یو دولت یبخش خصوص انیو کارفرما یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریگفت: ما از دولت و وز اتیب هللا فتح

از جامعه  یندگیکار چند نفر هستند اما به نما یعالیشورا یموضوع دستمزد امسال را حل و فصل کنند. درست است که اعضا

  .شوند یم املنفر را با خانوار را ش ونیلیم ۴۳ ؛یکارگر

  

خبرها از  نیکشور( درباره آخر یمانکاریو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سی)رئ اتیاله ب فتح لنا،یگزارش خبرنگار ا به

زار کار برگ یعالیقانون کار در شورا ۴۱دستمزد کارگران اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد هر ساله طبقه ماده  شیافزا

هزار  ۹۴۰و  ونیلیم ۴ شتیدصد بوده است و سبد مع ۴۱از  شیب یمرکزبانک  ی. طبق  فورمول نرخ تورم اعالمشود یم

  .ردیبگ دهیو نرخ تورم را ناد شتیکار، سبد مع یعالیکه شورا رفت یتومان بوده است. انتظار نم

 بیوجب شد که دستمزد امثال به صورت دو جانبه به تصوامر م نیمسئله نشان از تخلف از قانون است و هم نیادامه داد: ا او

  .برسد

مصوبه دستمزد را امضا  زیکار ن یعالیشور یاعضا نکهیمطالبات کارگران و بازنشستگان باتوجه به ا نکهیا انیبا ب اتیب

 شد یران انجام مکارگ یجمع یها اگر بحث کرونا نبود، قطعا  در سراسر کشور حرکت یعنیگفت:  رد،یگ یاند، شدت م نکرده

  .بود میرا شاهد خواه یمشکالت نیموضوع را سر و سامان ندهند، چن نیا ر. اگستیکه اصال  به صالح نبود و هنوز هم ن

 نیکه ا میتقاضا دار یو دولت یبخش خصوص انیو کارفرما یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریافزود: ما از دولت و وز یو

 ۴۳ یاز جامعه کارگر یندگیکار چند نفر هستند اما به نما یعالیشورا یاست که اعضاموضوع را حل و فصل کنند. درست 

  .شود ینفر را با خانوار را شامل م ونیلیم

کشور  یجامعه کارگر یتخلف از قانون به نظر و را نیکرد: با ا حیکشور تصر یمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

تحصن و  می. ما ابتدا نگفتمی. ما به دنبال حل و فصل موضوع هستپسندد یرا نم نیا یشده و قطعا  جامعه کارگر نیتوه

که به نفع کارفرما  یگذشته بعد از را یها در سال وانی. دمیهست ریگیپ یدارعدالت ا وانیاز د می. بلکه گفتمیکن یاعتراض م

درصد از کارگران کشور به  ۹۵از  شیز بمستمر هم قرارداد دائم بسته شود و باعث شد که امرو یصادر شد که در کارها

باشند، به ضرر کارگران  تهمستمر به صورت موقت قرارداد داش یدر کارها یشکل قرارداد موقت مشغول به کار شوند و حت

  .عمل کرد



و نظارت دخالت  دیدولت با سیانجام دهد. رئ یدگیانجام شده رس یعدالت اگر تخط وانید میانتظار دار نیادامه داد: ما ا او

کارگران به دستور  زیکرونا ن طیدر شرا شتیدارد. جدا از بحث مع یکه جامعه کارگر یبد اقتصاد طیدر شرا یعنیکند. 

 بیتصو یادامه دادند. حق نبود که دستمزد کارگران نصف نرخ تورم اعالم اشتغالو  دیکار آمدند و به تول طیکارفرما به مح

  .شود

بوده و  ییو عقال یمطرح کردند، منطق یبحث یدر حق کارگران است. اگر بزرگان کارگر یافانص یب نیکرد: ا حیتصر اتیب

  .بود میرا شاهد خواه یبه آن جامه عمل پوشانده شود وگرنه عواقب بد دیطبق تجارب با

کار بودند.  یلعایمنتظر نظر شورا  یاجتماع نیتام یها کرد: بازنشسته انیب یمانیو پ یکارگران قرارداد هیعضو اتحاد نیا

که  یکارگران ستیهزار تومان رساند. انصاف ن ۸۰۰و  ونیلیرا به دو م یو لشگر یبازنشستگان کشور یافتیدولت حداقل در

 یافتیحداقل در نیا ریمتعلق به خودشان است، محروم بمانند و ز یاجتماع نیتام ابعو من کنند یپرداخت م مهیسال حق ب انیسال

 .دلخور و ناراحت هستند یعدالت یشستگان از ب. شاغالن و بازنرندیبگ

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

  

  

   در زنجان یکاریکارگر در سامانه ثبت ب ۷۰۰هزار و  ۶نام  ثبت

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 یکاریثبت ب یشده برا یکارگر در سامانه طراح ۷۰۰هزار و  ۶نام  استان زنجان از ثبت یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

حوزه به شرط  نیدر ا کرد نهیهز یتومان برا اردیلیهزار م ۵در حدود  یخبر داد و گفت: دولت اعتبار تیحوزه فعال کیبا تفک

 یمراحل برقرار یط یکارگر برا ۷۰۰هزار و  کیکرده است که در مرحله نخست  ینیب شیپ یاجتماع نیدر تام تیمشمول

  .اند شده یمعرف یاجتماع نیبه تام یمقرر

  

برگزار شد، با اشاره به  دئوکنفرانسیبا خبرنگاران که به صورت و یدر نشست خبر یوسفیدرضا محم لنا،یگزارش ا به

اقدامات  نیکرونا اظهار کرد: ا روسیو قیمحول شده از طر فیعمل به وظا یاداره کل در راستا نیاقدامات انجام شده در ا

 .انجام شد یصنعت یفعال در واحدها رانکارگ نیکرونا در ب روسیو وعیاز ش یریشگیپ یبرا

 یکاریثبت ب یشده برا یکارگر در سامانه طراح ۷۰۰هزار و  ۶نام  استان زنجان از ثبت یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

حوزه به شرط  نیدر ا کرد نهیهز یتومان برا اردیلیهزار م ۵در حدود  یخبر داد و گفت: دولت اعتبار تیحوزه فعال کیبا تفک

 یمراحل برقرار یط یکارگر برا ۷۰۰هزار و  کیکرده است که در مرحله نخست  ینیب شیپ یاجتماع نیدر تام تیمشمول

 .اند شده یمعرف یاجتماع نیبه تام یمقرر

جامعه و فاقد درآمد به صورت  نییپا یها هزار تومان به دهک ۵۰۰تا  ۲۰۰ نیب یشتیمع نهیاز پرداخت کمک هز یو

 .ثبت شده است انیرانیکمک در سامانه رفاه ا نیا کنندگان افتیربالعوض خبر داد و افزود: مشخصات د

پرداخت به صاحبان کسب و کار،  یبرا یتومان اردیلیم ۷۵اعتبار  نیاستان زنجان از تام یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 لیا کارگران خود را تعدکرون ریکه تحت تاث یانیاعتبار کارفرما نیکرونا خبر داد و گفت: ا روسیو وعیاز ش دهید بیآس

هر  یاند )به ازا شده لیدولت تعط هیکه بنا به توص یدیتول یواحدها ای( و ومانت ونیلیم ۱۲هر کارگر  ینکردند )به ازا

 .نام کنند در سامانه کارا ثبت دیو مشموالن با شود یتومان( را شامل م ونیلیم ۱۶کارگر 

 نیکرد: ا دیکرونا اشاره و تاک وعیش امیدر ا یو حفاظت یاقالم بهداشت دگاندکننیتول یانجام شده برا یها ینیب شیبه پ یو

 .الحسنه خواهد بود قرض التیارائه تسه نیها به صورت بالعوض و همچن کمک

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 

  :کار وزارت کار یبازرس رکلیمد

  اند شده یکاریب مهیب افتیهزار کارگر مشمول در ۶۰۰



۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 اند شده یکاریب مهیب افتیمول درهزار کارگر مش ۶۰۰

 مهینام شده در سامانه ثبت ب هزار نفر ثبت ۸۰۰گفت: از حدود  یکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یبازرس رکلیمد

  .شدند یکاریب یمقرر مهیب افتیهزار کارگر مشمول در ۶۰۰حدود  ،یکاریب

  

هفته کار و کارگر با اشاره به اقدام وزارتخانه  کار  ژهیو« و گفتگوصبح » ییویدر برنامه راد یمظفر ی؛ عل لنایگزارش ا به

 رانیکرونا در ا وعیش یساعت از اعالم رسم ۴۸پس از  یکارگران متقاض یکاریب مهیثبت ب یبرا یا سامانه یانداز راه یبرا

 افتیفر از کارگران مشمول درهزار ن ۶۰۰حدود  ،یکاریب مهیشده در سامانه ثبت ب نام هزار نفر ثبت ۸۰۰افزود: از حدود 

 .در حال انجام است ندیفرآ نیا یاقدامات ادار زیاکنون ن اند و هم شده یکاریب یمقرر مهیب

از کارگران  یا عده مهیگفت: حق ب زیاند ن نشده یکاریب مهیب یکه مشمول مقرر یکارگران فیدر ادامه در رابطه با تکل یمظفر

پرداخت  طیکه شرا یکارگران یآنها قابل استفاده است اما برا یبرا یقانون تیظرف نیکارفرما پرداخت شده که ا قیاز طر

 .شده است ینیب شیپ یشتیعم یها تیها و حما ندارند کمک یا مهیب

مطرح شد و وزارت بهداشت هم  یو اجتماع یکیزیف یگذار درخصوص فاصله یکرونا مالحظات وعیافزود: از زمان ش او

 .ابالغ کرد یکار یها طیمح یبرا یماریب نیا وعیاز ش یریشگیپ یتارا در راس ییها پروتکل

مباحث را به  نیا یریشگیاز عناصر موثر در بحث پ یکی گاهیدر جا زین یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ؛یگفته و به

 .ها در دستور کار قرار گرفت پروتکل نیا یاجرا شیها ابالغ کرد و بحث نظارت و پا استان

کارگران  یکیزیرفیحضور غ ای یکیزیحضور ف یبرا میو تصم یتیریمد راتییبا اشاره به تغ یحفاظت فن یعالیوراش ریدب

از  ها تیهم باتوجه به محدود یاز راه دور داشتند به کار خود ادامه دادند و بخش تیاز کارگران که امکان فعال یگفت: بخش

 .ادامه داشت دیتولروند  یمنفک شدند اما به طور کل یکار طیمح

ها  شدن ارگان جیبه خاطر بس رانیکرد و گفت: خوشبختانه ا ریتعب یکرونا به عنوان ابر چالش جهان یماریمقام مسئول از ب نیا

کسب کرده  یماریب نیا تیریدر مد یبهتر گاهیجا یمنطقه و جهان یبا کشورها اسیدر ق یماریکنترل ب یها برا و دستگاه

 .است

عنوان  یکرونا در کشور را کاهش یماریب تیریروند کنترل و مد یزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعکار و یبازرس رکلیمد

روند  نیا میدواریقرار خواهند گرفت و ام دیسف یها استان میعظ لیماه در خ بهشتیارد مهیاز استانها تا ن یاریکرد و گفت: بس

 .کند دایادامه پ

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 

   مطالباتشان یفیعبدهللا به بالتکل کوت یاعتراض کارگران شهردار

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 

پرداخت مطالباتشان اعتراض کرده و مقابل ساختمان  تیدر وضع یفیکوت عبدهللا به بالتکل یسبز شهردار یفضا کارگران

  .خوزستان تجمع کردند یاستاندار



  

  قیبه تعو یشهردار یتوجه یر ادامه بماه( آنها د بهشتیارد۱۵صبح امروز ) یتجمع اعتراض لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .آنها صورت گرفته است یمعوقات مزد

 .ما هم پرداخت نشده است ۹۸و ضمن آنکه سنوات سال  میا : از اسفند ماه سال گذشته حقوق نگرفتهندیگو یم کارگران

مان  رداخت مطالباتپ تیمشخص شدن وضع یبار برا نی( چند۹۸: سال گذشته )ندیگو یکوت عبدهللا م یشهردار کارگران

 .میبود  زده یاستان دست به اعتراض صنف یمختلف دولت یمقابل نهادها

 بهشتیاز حقوق ارد یمیسبز  با احتساب ن ینفر از کارگران شاغل در بخش فضا ۲۵۰حدود   یگفته آنها، مطالبات مزد به

 .افتاده است ریبه تاخ میدو ماه و ن ،یماه سال جار

ماه مبارک  نکهیو باتوجه به ا میهوا در سطح شهر مشغول کار یسخت گرما طی: در شرادیگو یماز کارگران معترض  یکی

 .میمان را ندار از مطالبات یحداقل  بخش افتیجز در یا است، خواسته دهیفرار رس زیرمضان ن

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

  

   کرد کاریرا ب یهزار کارگر اصفهان ۵۰کرونا  وعیش

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

هزار نفر از کارگران در شهر اصفهان عالوه بر  ۵۰رای اسالمی شهر اصفهان گفت: با شیوع کرونا عضو هیات رئیسه شو

  .ها تعطیل شد مشکالت همیشگی و ساختاری این قشر، بیکار و مشاغل آن

 به گزارش ایلنا، اصغر برشان در یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: هفته کارگر

و روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزاری جلسات و تجمعات برای 

 .ها و مشکالت جامعه کارگری مقدور نبود تبیین و طرح خواسته

ر، بیکار و هزار نفر از کارگران در شهر اصفهان عالوه بر مشکالت همیشگی و ساختاری این قش ۵۰وی افزود: امسال 

 .ها تعطیل شد و بر مبنای قانون، حقوق و مزایای خود را باید از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند مشاغل آن

ای از طرف  ماه هستیم و هنوز هیچ بودجه عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در نیمه اردیبهشت

رداخت حقوق و مزایای کارگران اختصاص داده نشده است و این قشر با گذشت بالغ دولت به سازمان تأمین اجتماعی جهت پ

 .اند بر دو ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده

وی ادامه داد: با وجود اینکه براساس قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی 

درصد بوده و بدون درنظر گرفتن خواسته  ۴۱م امسال به اندازه نیمی از تورم باالی شود تعیین شود، این رق اعالم و تأیید می

نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعالم شد که مورد اعتراض 

 .شدید جامعه کارگری قرار گرفت

ا  با تشکیل جلسه مصوبه دستمزد را اصالح و در رقم تعیین شده بر مبنای برشان با بیان اینکه قرار است شورایعالی کار مجدد

بگیران  شود اعالم شود، خاطرنشان کرد: حداقل مزد بازنشستگان و مستمری تورمی که از سوی مراجع رسمی اعالم می

اجتماعی از حداقل مزد و تأمین اجتماعی نیز از این حداقل دستمزد تبعیت کرده و حداقل مزد شاغلین و بازنشستگان تأمین 

 .هزار تومان در ماه کمتر است ۸۰۰مزایای کارمندان کشوری و لشکری یعنی ماهیانه دو میلیون و 

سازی حقوق برای بازنشستگان کشوری و لشکری با منابع دولتی  سازی و متناسب وی تصریح کرد: با وجود اینکه همسان

های داده شده هنوز  ها و وعده بازنشستگان تأمین اجتماعی با تمامی قول سازی و متناسب سازی برای انجام شده این همسان

عملیاتی نشده و دولت که خود بزرگترین کارفرما و ابر بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است بدهی خود را جهت تأمین 

مانی و بازنشستگی تحت ای، در درصد جمعیت کشور را از نظر بیمه ۶۰منابع به سازمان تأمین اجتماعی که نزدیک به 

 .سازی حقوق اجرایی نشده است پوشش دارد پرداخت نکرده و متأسفانه همسان

گذاری تأمین اجتماعی به دستور دولت  درصد سهام شرکت سرمایه ۱۰عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 

ا نظر صاحبان سرمایه در راستای ارتقای در بورس عرضه شد و منابع حاصل از این عرضه سهام به صورت شفاف باید ب

 .گذاری در بازار سهام مصرف گردد این سهام و تبدیل به احسن سرمایه



های کارگری و کارفرمایی،  وی با اشاره به رونمایی از تندیس کارگر به دست شهردار اصفهان و با حضور نمایندگان تشکل

یدوارم رونمایی از این تندیس عامل توجه حقیقی و عنایت ویژه به مسائل کنم و ام اظهار کرد: از سازنده این تندیس تقدیر می

 .های جامعه کارگری باشد کارگران در تحقق خواسته

۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

 

  :استان اعالم کرد یقانون یپزشک رکلیمد

   یشرق جانیدر آذربا ینفر بر اثر حوادث کار ۹۶باختن  جان

۱۳۹۹/۰۲/۱۷  

 

از کار در استان جان خود  ینفر در سال گذشته بر اثر حوادث ناش ۹6 که نیا انیبا ب یشرق جانیآذربا یقانون یپزشک رکلیمد

 ۳۲حدود  ۹۷آمار نسبت به مدت مشابه سال نیمرد بوده است، گفت: ا هیها زن و بق نفر از آن کیاند که  را از دست داده

  .داشته است شیدرصد افزا

  

درصد از  ٤۷اظهار کرد:  فرد یصفائ یعل ،یشرق جانیاستان آذربا یقانون یپزشک یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

شش درصد بر اثر  ،یدرصد بر اثر برق گرفتگ ۹درصد بر اثر برخورد جسم سخت، ۳۲ ،یافراد به علت سقوط از بلند نیا

 .اند جان خود را از دست داده یو غرق شدگ یبر اثر خفگ زین یو مابق یسوختگ

استان  یقانون یاز حوادث کار به ادارات پزشک یناش تیبر اثر مصدوم زینفر ن ۳۲5رو  هزا کیمدت،  نیا یگفت: ط یو

 .مرد بودند هینفر زن و بق ۳5تعداد  نیمراجعه کردند که از ا

آمار  نیا فوت کرده که ی، افزود: در اسفند ماه سال گذشته دو نفر به علت حادثه کار۹۸با اشاره به آماره اسفند ماه سال  یو

 .، هفت نفر کاهش داشته است۹۷با مدت مشابه سال  سهیدر مقا

استان  یقانون یبه ادارات پزشک یحوادث کار تیبه علت مصدوم زینفر ن ۷٤اسفند سال گذشته،  یگفت: ط فرد ییصفا

 .دارد یدرصد ۱۹کاهش  ۹۷آمار نسبت به مدت مشابه در سال نیمراجعه کردند که سه نفر از آنها زن بودند؛ ا

تعداد کل  زیمرد بودند و ن هینفر از آنان زن و بق کینفر بود که  ۷۳برابر با  ۹۷در سال  یکل فوت شدگان حوادث کار تعداد

 .نفر بود ۳۰6و  هزار کیبرابر با  ۹۷حوادث کار مراجعه کننده در سال  نیمصدوم

۱۳۹۹/۰۲/۱۷  

 

  

   ضاییه چه گذشت؟در دیدار نمایندگان کارگران هفت تپه با رئیس قوه ق



۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 

 

یک نفر از نماینده کارگران هفت تپه درباره جزئیات نشست اخیر رئیس قوه قضائیه با تولید کنندگان و فعاالن کارگری، 

  .توضیحاتی را ارائه کرد

  

فعاالن کارگری  اردیبهشت سال جاری نشست هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با تولیدکنندگان و ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، 

از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت « محمد امین آلکثیر»و « یوسف بهمنی»برگزار شد. به دعوت قوه قضاییه، 

  .از کارگران اخراجی این شرکت، حضور داشتند« محمد خنیفر»تپه و 

وان فعال کارگری دعوت شدیم و فعال عن  الزم است که بگویم، ما چند نفر به»یوسف بهمنی درباره جزئیات این مالقات گفت: 

کارگری هستیم، اما عضو شورای اسالمی کار هفت تپه نیستیم؛ چراکه پیش از تشکیل این شورا ما مجمع نمایندگان کارگران 

ای در این مجمع به رأی کارگران حضور  های وسیع و بزرگ این شرکت نماینده تپه را داشتیم و از هر بخش از بخش هفت

 «.داشت

ها و سروصدای زیادی نیز اتفاق افتاد، مسئوالن شهری فشار آوردند  که بازداشت ۹۷اما پس از اعتصابات سال »افزود:  وی

گفتند این شورا به  رغم مخالفتهای فراوان همکاری کردیم. چون آنها می  که شورای اسالمی کار را تشکیل بدهیم و ما نیز به

کند اما متأسفانه بعد از مدتی دیدیم که برای همان شورای  ها کمک می ن فعالیتمصونیت داشتن فعاالن کارگری و رسمی شد

اسالمی کار موانع بسیاری از طرف مسئولین ایجاد شد بع عنوان نمونه محمد خنیفر را بکلی از شورا اخراج کردن و برای 

کارگری از این شورا یا اخراج شدند و برخی دیگر از اعضای فعال شورا پرونده درست شد. در نهایت چند نفر از نمایندگان 

البدل و با پنج نفر تشکیل شد. خروج  یا خودشان به دلیل ناکارآمدی شورا استعفا دادند. در نهایت شورا با ورود اعضای علی

 البدل باعث شد نمایندگان فعال کارگری مثل محمد خنیفر، امید آزادی و چند تن دیگر از شورا و جایگزین شدن اعضای علی

 «.که این شورا اعتبار خود را در بین کارگران از دست بدهد

تپه مانند اسماعیل  در دیدار با آقای رئیسی درباره بازگشت به کار تعدادی از کارگران هفت»بهمنی بازرگانی ادامه داد: 

ردند صدای رسای ک صحبت کردیم، زیرا به ناحق اخراج شدند. آنها تنها سعی می… بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و 

تپه باشند و مشکالت را به گوش مسئوالن برسانند. اما حاال با وجود اینکه حکم کیفری آنها نیز مشمول عفو  کارگران هفت

ای در مسئوالن  رهبری شده است، مسئوالن شهری سعی ندارند نسبت به بازگشت به کار آنان کاری انجام دهند و عزم و اراده

 «.شود ین مشکل مشاهده نمیشهر و استان برای حل ا

یکی دیگر از مواردی که در دیدار با آقای رئیسی مطرح کردیم درباره اقدامات بخش خصوصی »این فعال کارگری، گفت: 

تپه را قبل و بعد از  ای به ایشان تقدیم کردیم که تمام آمار و اسناد وضعیت تولید هفت صفحه ۴۰بود. همچنین کاتالوگ حدودا 



ایم. ما از ایشان عاجزانه درخواست داریم که این کاتالوگ را مطالعه کنند.  ه بخش خصوصی، در آن درج کردهواگذاری آن ب

تپه را کوچک  تپه انجام دهند. تمام حرف ما این است که هفت خواهند کاری برای وضعیت هفت برخی مسئوالن شهری نمی

 «.اند ه اینکه اهلیت و مقبولیت دارند، سپردهجلوه دادند و آن را به دست کسانی که نه فن بلد هستند و ن

تپه به بخش دولتی را پیگیری کنند. نماینده کارگران  به گفته وی، رئیس قوه قضاییه نیز قول دادند که موضوع واگذاری هفت

آوری شود و  معتپه به استان برگردد تا اطالعات از استان ج اما اگر بنا باشد بار دیگر، پرونده هفت»شرکت هفت تپه، افزود: 

ای ندارد؛ چراکه دوباره به نقطه اول بازخواهیم گشت. ما از آقای رئیسی درخواست داریم کارگروه  به تهران برگردد، فایده

طور مستقیم و غیرمستقیم برای  تپه به طور ویژه این موضوع پیگیری شود. هفت ای را در این خصوص ترتیب دهند تا به ویژه

شغل ایجاد کرده است. اگر تنها چند روز دستمزدهای کارگران دیر پرداخت شود، دیگر بازار شوش  حدود چهارصد هزار نفر

 «.تپه باید دیده شود های اقتصادی هفت چرخد. اینها مسائلی است که با توجه به ابعاد فعالیت نمی

غلط است و حتی این آقای رئیسی نیز گفتند که واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی »دهد:  او همچنین توضیح می

ها ارز دولتی بهره بردند تا بعدا  این دالرها در بازار آزاد فروخته شد. ما همچنین از آقای رئیسی قول گرفتیم که بعد از  شرکت

 «.تپه را از نزدیک ببینند تپه بیایند و وضعیت هفت کرونا به هفت

مشکالت ما این است که وقتی تجمع و اعتصابی صورت  یکی دیگر از»کند:  تپه در ادامه بیان می این فعال کارگری هفت

وقت ندیدیم کسی  گویند که ما همیشه در کنار شما هستیم. اما هیچ پرسند که چه شده و می بگیرد، تازه مسئوالن استانی از ما می

شود؛ از یک  نجام میمان صحبت کنیم نوعی شانتاژ خبری ا رویم تا درباره مشکالت در کنار ما باشد. همچنین ما هرجا که می

کنیم تا مشکالتمان را  کنند از طرف دیگر وقتی با شخصیتی دیدار می های بیگانه از شما استفاده می گویند رسانه طرف می

تپه با فالن شخصیت. این وسط ما که به دنبال  زنند دیدار صمیمانه کارگران هفت های داخلی خبر می پیگیری کنیم رسانه

 «.مان حل شود، اما هیچ عملی را شاهد نیستیم خواهیم مشکالت ایم. این درحالی است که ما می فتار شدهمان هستیم گر مشکالت

۱۳۹۹/۰۲/۱۸ 

 

   میفیها/ همچنان بالتکل در انتظار پاسخ نامه یکنتورساز کارگران

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 

بازگشت به کار ما  یروشن نشده و برا فمانیمتعدد، هنوز تکل یها ینگار نامه رغمی: علندیگو یم نیقزو یکنتورساز کارگران

  .اند صورت نداده یکار

  

 .خود انتقاد کردند یشغل یفیاز ادامه بالتکل لنا،یدر تماس با خبرنگار ا نیقزو یکنتورساز کارگران

 یریگ میاند، همچنان در انتظار تصم شده یمعرف یکاریب مهینوروز به ب التینفر از آنها پس از تعط ۱۲۴کارگران که  نیا

 .بازگشت به کار هستند یمسئوالن برا

شود اما  یدگیرس یکنتورساز تیکه به وضع میو درخواست کرد مینوشت هییقوه قضا سیبه رئ یا : نامهندیگو یکارگران م نیا

اد ما اما مسئوالن به د میتجمع کرد نیقزو یچند بار هم مقابل استاندار م؛ینکرد افتینامه را در نیمتاسفانه تا امروز پاسخ ا

 .میفیو بالتکل کاریو همچنان ب دندینرس

کارگران در سال گذشته پرداخت نشده  نیپرداخت نشده دارند؛ دستمزد ا یها مطالبات مزد ماه نیقزو یکنتورساز کارگران

خانه اسفندماه در کار انیکارگران که تا پا نیحال، ا نیآنها معوق شده است؛ با ا یاز معوقات مزد یبخش ۹۵است و از سال 

 یمدت کوتاه یبرا یحت دیتول دینبا ندیگو یو بازگشت به کار هستند و م دیمشغول به کار بودند، خواستار رفع مشکالت تول

 .متوقف شود

کارگران  یهستند و باق ینفر از آنها کارگر رسم ۵اند که  کرده یمعرف یکاریب مهیرا به ب یکارگر  کنتورساز ۱۲۴ یدر حال 

 .سال سابقه کار ۱۵ نیانگیمهستند با  یقرارداد

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 

 



بسته  ٥۰۰حدود  عی/ توزیکاریب مهیدر سامانه ب یاریهزار کارگر اهل چهارمحال و بخت ۱۳ نام ثبت

   ماه مبارک رمضان انیتا پا یشتیمع

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 

در استان،  یامعه کارگرج یهزار نفر ٤5۰ تیبا اشاره به جمع یاریچهارمحال و بخت یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .شود یم عیتوز یجامعه کارگر دهید بیقشر آس انیماه مبارک رمضان در م انیتا پا یشتیبسته مع 5۰۰افزود: حدود 

  

تعاون، کار و  رکلیمد ،یاریچهارمحال و بخت یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنا،یگزارش ا به

در خصوص  یکارگر یها طیدر خصوص کنترل مح یگروه بازرس ۱۵  تیاز فعال یاریرمحال و بختچها یرفاه اجتماع

 .کرونا در استان خبر داد روسیو وعیاز ش یریشگیپ

به منظور  یرحضوریشد تا کارگران بتوانند به صورت غ یطراح یا کرونا سامانه روسیو وعیکرد: پس از ش انیب یفاضل

 .نام کنند ثبت مراجعه و یکاریب مهیب یریگیپ

مشمول  یبرا تیصالح دییاند که به منظور تا نام کرده ثبت یکاریب مهیهزار نفر در استان در سامانه ب ۱۳افزود: تاکنون  یو

 .قرار گرفتند یابیطرح مورد ارز نیشدن در ا

۱۳۹۹/۰۲/۲۰ 

 

با تجمع ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی شبانه روزی کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  

 خانواده هایشان مقابل فرمانداری کوهبنان همراه شد

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

همراه با ادامه اعتصاب واعتراض کارگران معادن زغال سنگ کرمان با تجمع شبانه روزی مقابل ساختمان دفترمرکزی  

 ه هایشان روزیکشنبه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان کوهبنان زدند.شرکت در روزهای جمعه، شنبه ویکشنبه،خانود



 

 

اردیبهشت یک منبع خبری محلی،زمزمه های این تجمع های اعتراضی از اوایل سال جاری به گوش  ۲۱بنابه گزارش 

ها تحت  ر و ورود آنرسید، آنجا که خبر یک تصمیم مبنی بر ادغام شرکت زغال سنگ کرمان با چند شرکت معدنی دیگ می

عنوان شرکت داالهو برای ورود به بازار سرمایه )از طریق فرابورس( موجب نگرانی عده زیادی از کارگران شد و این 

شود را به نفع شرکت و کارگران این شرکت  اقدام که خصوصی سازی شرکت معادن زغال سنگ کرمان محسوب می



یه از سوی مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان در مورد حواشی آن، دانستند، خبری که حتی با انتشار تکذیب نمی

 .چندان از اثر نگران کننده آن برای کارگران کاسته نشد

رسد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی با نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران، نه تنها به نفع کارگران کنونی  به نظر می

 .گریبان بازنشستگان این شرکت را هم خواهد گرفت این شرکت نخواهد بود بلکه دامنه آن

در حال حاضر با وجود وعده های مسئولین مبنی بر عدم واگذاری تمامی سهام شرکت زغال سنگ کرمان به بخش 

کنند و خواهان اجرای واقعی طرح طبقه بندی و تامین  خصوصی، کارگران هفت روز است که در محل این شرکت تجمع می

 ها نبوده است. گویند در این چند روز کسی پاسخگوی آن حقوقی هستند، اما آنگونه که خود کارگران میامنیت شغلی و 

صبح امروز، تجمع همسران کارگران کوهبنانی معادن زغال سنگ در محل فرمانداری این شهرستان را نیز شاهد بودیم، 

 دهد. اقدامی که نگرانی خانوادگی کارگران را نشان می

زارش،تعدادی از کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی که از شهرستان های زرند، کوهبنان و راور در محل بنا بهمین گ

 مانند. حضور دارند، برخی شبها هم به نشانه اعتراض در این محل باقی می

کارگران، بندی مشاغل، یکی از خواسته های  سنگ ،اصالح طرح طبقه اردیبهشت، تجمع کارگران معادن زغال ۲۰روزشنبه 

تن از نمایندگان آنان در اداره کار کرمان بررسی و مقرر شد رییس صندوق بازنشستگان یا معاون وزیر کار ۲۰با حضور 

 .برای پیگیری موضوع به کرمان بیایید

یکی از کارگران معترض به خبرنگاران گفت: خواسته ما قانونی، منطقی و قابل اجراست. به مسئوالن نامه و درخواست 

 .ایم. نزدیک دو سال و نیم پیگیری کردیم دهدا

وی ادامه داد: قرار بود امنیت شغلی ما تامین شود. ما یا باید زیر نظر صندوق بازنشستگان بمانیم یا دولت مسئولیت شرکت را 

 .مان با آن بچرخد خواهیم. دستمزدی که زندگی بر عهده بگیرد. ما خواستار امنیت شغلی هستیم. دستمزد معقول می

هزار تومان است ما تنها خواستار دستمزد  ۲۴هزار تومان بود بعد از شیوع کرونا  ۸این کارگر معدن گفت: قیمت لپه که 

 .ها هستیم متناسب با هزینه

 .یم وجه قبول ندار بندی فعلی را به هیچ یکی دیگر از کارگران تجمع کننده نیز گفت: ما طرح طبقه

وجود دارد که تنها … هزینه ناهار و  وهوا، ند از جمله حق آالیندگی، حق همسر، بدی آبب ۱۶بندی  در متن اصلی طرح طبقه

 .بندی فعلی آورده شده است ها در طرح طبقه یکی از آن

بندی درمجموع  دو و نیم میلیارد تومان به حقوق و مزایای کارگران  موجب طرح طبقه این کارگر معدن گفت: قرار بود به

 .میلیون رسید ۳۵۰بندی فعلی جمع آن به  های طرح طبقه ررسیاضافه شود که طبق ب

کنیم و خواسته ما  آوری که داریم حقوق بسیار پایینی دریافت می سختی و مشکالت کار زیان وی افزود: ما کارگران نسبت به 

 .از اجرای طرح طبقه بندی افزایش حقوق کارگران است

بندی  به کرمان  گان یا معاون وزیر کار برای پیگیری موضوع طرح طبقهوی درخاتمه گفت:قرار شد رییس صندوق بازنشست

 .بیایید

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

 

  ۷۲ یکاریب مهیب یمقرر افتیهزار کارگر در فارس مشمول در  

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

نام کرده بودند  ثبت یکارینفر از فارس در سامانه ب ۵۳۵و هزار  ۸۶استان فارس گفت:  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .اند شناخته شده یکاریب یمقرر افتینفر مشمول در ۹۷۸هزار و  ۷۱که 

  



شده  کاریکارگران ب مهیب یاستان فارس( گفت: مقرر یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلی)مد یسهراب مختار لنا،یگزارش ا به

 یمقرر افتیمشمول در کهیشود و  از کل افراد زیهفته به حسابشان وار نیا روسیکروناو وعیاز ش یمشکالت ناش لیبه دل

در  زینفر ن ۹۰۱هزار و  ۴۲و  ینفر در بخش کشاورز ۱۵۲۲صنعت،  بخشنفر در  ۶۴هزار و  ۲۳اند،  شده یکاریب مهیب

 .اند بخش خدمات مشغول به کار بوده

در فارس ثبت نام کرده بودند، شغل خود را ذکر  یکاریب مهیب یمقرر یبرا کهینفر از کسان ۵۰۱هزار و  ۴کرد که  انیب او

 .اند انصراف داده زینفر ن ۷۵۰نکرده و 

و  یکاریب مهیب یکارگر مشمول مقرر ۹۷۸هزار و  ۷۱ تیفارس گفت: با احتساب جمع یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

به  یپرداخت مقرر یتومان اعتبار برا ونیلیم ۹۵۶و  اردیلیم ۱۴۳ماه هر  یبه ازا ،یتومان ونیلیم ۲ انهیمتوسط حقوق ماه

 .است ازیشدگان در فارس ن دیتائ

 نینه، گفت: ا ایاند  شده یکاریب مهیب یمقرر افتیمشمول در نکهیشده از ا کاریدر خصوص نحوه اطالع کارگران ب یمختار

 نیخصوص ا نیدر ا یالبته اطالع رسان شود؛ یند اعالم ما که ثبت نام کرده یبه کارگران امکیارسال پ قیموضوع از طر

 .خواهد شد لیهفته تکم

مرتبط  ۹۸سال  ماهیمربوط به د یاجتماع نیبه اطالعات موجود در سازمان تام یکاریب مهیشد: از آنجا که سامانه ب ادآوری او

عدم  امکیها مشکل داشته، پ ماه آن ید مهیحق ب یکه مشمول قانون کار بوده، ول یاز افراد یبعض یشده، ممکن است برا

 .شمول ارسال شده باشد

خدمت اداره کل تعاون کار و رفاه  زیمراتب اعتراض خود را با ورود به سامانه م توانند یافراد م نیداد: ا حیتوض یمختار

 .به اعتراض، اعالم شود یدگیرس جهینت یفارس، اعالم کنند تا بعد از بررس یاجتماع

و جلسه مقام  یکاریب مهیب یاعتبار مقرر نیتام یبرا یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریوز یها یریگیه تالش و پبا اشاره ب او

 زیوار طیبه حساب واجدان شرا یکاریب مهیب یهفته مقرر نیکرد که ا ینیب شیپ ،یجمهور سیوزارت با معاون اول رئ یعال

 .شود

وزارت متبوع  یتیحما یها از برنامه یکیرا  ثبات یز صاحبان مشاغل با تیفارس حما یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

مشاغل همچون  نیبه صاحبان ا یتومان ونیلیم ۲هزار تا  ۵۰۰و  ونیلیم کیپرداخت وام  یخود اعالم و اضافه کرد: برا

 .خبرداد کلتیدستفروشان، رانندگان موتور س

اند،  را انجام داده ییها تیحما زیفرمان امام )ره( ن ییند سپاه و ستاد اجرامان ییها عالوه بردولت، نهاد نکهیا انیبا ب یمختار

هزار تا  ۵۰۰و  ونیلیم کیاند وام  کار ثابت نبوده طیشرا یکه دارا کلتیمانند دستفروشان، رانندگان موتورس یگفت: به افراد

 .ده استش ینیب شیهم پ التیتسه نیکه البته منابع ا شود یپرداخت م یتومان ونیلیم ۲

هزار  ۴۰۰و  ونیلیم کیدولت از مردم اشاره و اضافه کرد: از  ینقد تیفارس به حما یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 زیهزار خانوار ن ۴۸و  ونیلیم کیبه  بیو قر کنند ینم افتیدر ارانهیهزار خانوار  ۷خانوار ساکن در فارس، تنها کمتر از 

 .اند کرده افتیهزار تومان در ۶۰۰تا  ۲۰۰ یشتیبسته مع ارانهیعالوه بر 

را  یتومان ونیلیم کی التیدر استان فارس، تسه ارانهیمشمول  یها خانوار از خانواده ونیلیم کیکرد: تعداد  انیب یمختار

 .اند کرده افتیدر

 یدرصد۱۲ التیا تسهاز کرونا ب دهید بیآس یرسته شغل ۱۳از ثبت نام  نیفارس همچن یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

از  دهید بیآس یرسته شغل ۱۳که جزو  تیمحدود یدارا یها هفته ثبت نام کارگاه نیخبر داد و گفت: از ا کینزد ندهیدر آ

 .شود یکرونا قرار دارند، در سامانه کارآ، آغاز م

 نیا یها درخواست یهنگفر راثیو م یارشاد، صمت، جهاد کشاورز ریمشاغل نظ نیناظر بر ا یها افزود: دستگاه یمختار

داده خواهد  قیتطب یاجتماع نیسازمان تام یاطالعات گاهیاطالعات با پا تیمجدد کرده و در نها دییمشاغل را در سامانه کارا تا

 .شد

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

  

  



   عترض کارگران زغال سنگ کرمان به ورود به بورسا

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

اند. آنها معتقدند ورود به  داشته یشرکت به بورس تا امروز اعتراضات نیا کارگران زغال سنگ کرمان در اعتراض به ورود

  .اندازد یآنها را به خطر م یشغل تیبورس امن

  

برگزار  یکارگران زغال سنگ کرمان مقابل ساختمان شرکت در شهر کرمان تجمع اعتراض لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .کردند

 ندیگو یداالهو هستند و م یگذار هیکرمان به بورس به واسطه شرکت سرما کارگران مخالف ورود شرکت زغال سنگ نیا

 .اندازد یشرکت را به خطر م نیهزار کارگر ا ۳حدود  یشغل تیورود زغال سنگ کرمان به بازار بورس، امن

مشاغل و  یبند طرح طبقه تر قیشغل، اعمال دق یمحاسبه سخت بیضر شی: افزا هم دارند ازجمله یگرید یها خواسته آنها

  .کار یشدن قراردادها یدائم

شرکت  تیریکارگران و مد ندگانینما انیم یماه، مذاکرات نیزمان آغاز اعتراضات کارگران زغال سنگ کرمان در فرورد از

 .حاصل نشده است یبرگزار شده اما تاکنون توافق

هرچه  خواهند یاز مسئوالن استان م لیدل نیهم است به شانیها خود و خانواده یکرونا بر سالمت ریکارگران تاث ینگران گرید

 .برسانند یمشخص جهیآنها را به نت یصنف یها یریگیپ عتریسر

۱۳۹۹/۰۲/۲۱  

 

   «شرکت زغال سنگ کرمان»دادن به اعتصاب کارگران  انیپا یبرا دیجد ماتیتصم

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

 

فوالد در محل اداره کار  یندوق بازنشستگص رعاملیشرکت زغال سنگ کرمان با مد یکارگر یهفت ساعته شورا جلسه

  .استان کرمان برگزار شد

  



شرکت  یکارگر یشورا یجلسه، اعضا نیفوالد، در ا یصندوق بازنشستگ یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

 .گذاشتند انیفوالد در م یصندوق بازنشستگ رعاملیشرکت را با مد نیکارگران ا یزغالسنگ کرمان، خواسته ها

که قانون  ییو تا جا میمشکالت کارگران را حل کن ه،یکه با تعامل دوسو میآمدها نجایکرد: ما ا حیتصر یدر سخنان زین مسرور

 یاز خواسته ها یتوجه داشت که برخ دیکرد. البته با میکارگران اقدام خواه یبه ما اجازه دهد در جهت تحقق خواسته ها

 .به مصوبه مجلس دارد ازیخارج است و ن زیدولت ن اراتیبلکه از حوزه اخت دوقصن اراتیکارگران نه تنها از حوزه اخت

 ییاجرا یمطالبات کارگران است، فراهم شده و به زود نیمشاغل که جزء مهم تر یطرح طبقه بند یافزود: مقدمات اجرا یو

 .خواهد شد

با در  دیطرح امضا شده و با نیصورتجلسه ا مشاغل گفت یفوالد با اشاره به طرح طبقه بند یصندوق بازنشستگ رعاملیمد

 .شود یم جادیآن هم ا یدر بندها ییها یو بازنگر راتییشود و اگر الزم باشد تغ یینظر گرفتن همه جوانب اجرا

 یاحتمال راداتیو رفع ا یشدن طرح طبقه بند ییسنگ خواست که در اسرع وقت، نسبت به اجرا شرکت زغال ریاز مد یو

 .طرح اقدام کند

توسعه  یبرا یستیدرآمد در شرکت زغالسنگ کرمان گفت: با شیبر افزا دیفوالد با تاک یصندوق بازنشستگ رعاملیمد

 .شود یم یپرسنل یها نهیشرکت صرف هز یدرصد درآمدها ۹۰چرا که  ردیمدون صورت گ یزیشرکت، برنامه ر

 .است دیقانون جد ازمندیموضوع ن نیا هم گفت: ۲به  ۱.۵کارگران از  یسنوات کار بیدر خصوص اعمال ضر مسرور

 .از گذشته توجه کنند شیکارگران ب یرفاه لیشرکت خواست که به مسا رانیاز مد نیهمچن یو

اعالم  زین شتریشدن شرکت زغالسنگ کرمان گفت: همچنان که پ یاز سخنانش با اشاره به بورس یگریدر بخش د مسرور

صندوق فوالد  یگذار هیو شرکت داالهو شرکت سرما ستیمطرح ن یشرکت به بخش خصوص نیا یکردم موضوع واگذار

 یشرکت به بخش خصوص ینگران واگذار دینبا گرانکار نیدرصد سهام آن متعلق به صندوق فوالد است.بنابرا ۱۰۰است و 

 .باشند

باالبردن  از جمله کارگران خواهد کرد که نفعانیذ بیرا نص یشدن شرکت زغالسنگ منافع یکرد بورس حیتصر مسرور

 .شرکت از آن جمله است یها ییبازده دارا شیو افزا تیشفاف

کرمان،  یاستاندار یکشور ماتیانتخابات و تقس ،یاسیجلسه هفت ساعته که سرپرست اداره کل س نیا انیاست در پا یگفتن

ز سه شنبه کارگران حضور داشتند، مقرر شد از رو زیارشد صندوق فوالد ن رانیاستان و مد یفرمانداران سه شهر معدن

در دستور کار مسئوالن قرار  زیمطالبات کارگران ن یاجرا نکهیا ن. ضمرندیخود را در شرکت زغالسنگ از سر بگ تیفعال

 .گرفت

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ومعیشتی مقابل دادگستری تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی 

 قزوین

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

اردیبهشت،جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای سردادن فریاد حق خواهی واعتراض نسبت  ۲۲روز دوشنبه 

 به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل دادگستری قزوین زدند.



 

ما عقب افتاده و االن  ۹۸و  ۹۷و همچنین  ۹۶گفت: حقوق سال یکی از کارگران حاضردرتجمع به خبرنگار رسانه ای 

ایم. در صورتی که حاال هم این حقوق عقب افتاده پرداخت شود، با وجود این تورم و  ماه هست که حقوق نگرفته ۲۷نزدیک 

 .خورد گرانی خیلی به درد ما نمی

ف شده است و استانداری و فرمانداری نیز با این وی افزود: در حال حاضر شرکت تعطیل است و تولید به صورت کامل متوق

دهد. بیمه ما نیز پرداخت  ای انجام نمی زند و پیگیری امر موافق هستند. هیچ کسی از این موضوع و حقوق کارگران حرفی نمی

ت. حتی در هفته نشده است که ما حداقل از بیمه بیکاری استفاده کنیم. مشکالت زیادی داریم که کامال  ما را مستاصل کرده اس

گذشته نیز در مقابل دادگستری رفتیم و خواستیم که تعدادی از تجهیزات و امکانات شرکت را به مزایده بگذارند تا حقوق 

 کارگران از آن طریق داده شود، که فعال خبری نشده است.

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

  

  

   دیدر سال جد انش یاحکام حقوق شیبه عدم افزا یاعتراض کارکنان و بازنشستگان رسانه مل

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 



 

 گریهمسطح د ۹۹در سال  شان یاحکام حقوق افتنین شیدر اعتراض به افزا یاز کارمندان شاغل و بازنشسته رسانه مل یجمع

سازمان را  رانیتجمع کردند و توجه خاص دولت و مد مایامروز مقابل مسجد بالل صداوس یو لشگر یکارکنان کشور

  .خواستار شدند

  

 5۰العاده  نه تنها فوق ند؛یگو یم یرسانه مل یاحکام حقوق شیکنندگان به عدم افزا از تجمع یبرخ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یصادر کرده برا یو لشگر یکشور یها همه دستگاه یبرا ۹۸آن را از اسفند  شیکه دولت مجوز افزا یحقوق یدرصد

 یدرصد ۱5 شیافزا ندیگو یسازمان م یمنابع مال رانینشده بلکه مد الاعم مایکارمندان شاغل و بازنشسته سازمان صداوس

 .اعتبار دولت است نیساالنه هم منوط به تام

احقاق  یبرا یو لشگر یکشور یها دستگاه گریچون د یا سازمان اراده یباورند که معاونت مال نیبر ا یرسانه مل کارمندان

ها صادر  العاده فوق یدرصد 5۰ شیاز افزا یناش یحقوق دیاحکام جد دیبااراده وجود داشت  نیحقوق کارکنانش ندارد و اگر ا

اش  به کارمندان شاغل و بازنشسته مایسازمان صداوس ونیاز د ییمقررات؛ جز قهم وجود نداشت طب یو اگر اعتبار شد یم

 .شد یمحسوب م



 

 انیسخن به م ها شیافزا نیا یبار دولت برانکردن اعت نیتجمع حاضر شدند و از تام نیدر ا یمنابع انسان رانیاز مد یبرخ

 .ندانستند یکنندگان مطالب آنان را قابل قبول و قانون تجمع یآوردند ول

و سربازان جنگ نرم و  یرسانه مل یبدنه اصل یکنندگان با انتقاد از دولت و سازمان گفت: کارکنان رسانه مل از تجمع یکی

سال  یدرصد 5۰تا  ٤۰ها عقب افتاده و در کوران تورم  دستگاه گریاز د ایو مزا با دشمن هستند اما در حقوق یا نبرد رسانه

 ریدامن زده و سازمان هم تدب ییناروا یها ضیاقدامات و تبع نیمسئله با چن نیهم به ا لتاند و دو ناروا شده ضیدچار تبع دیجد

 .حل آن نداشته است یبرا یخاص

کارمند اعتبار  ونیلیم ۱/5وزارتخانه آموزش و پرورش با  یکرد: چطور برا دیکهم که بازنشسته بود، تا یگریکننده د تجمع

 .شود یداده نم صیتخص یاعتبار چیهزار کارمند ه ۳۰با حداکثر  یرسانه مل یبرا یوجود دارد ول



 

صادر  یگرو لش یکشور یها همه دستگاه یبرا ۹۸را از اسفند  یدرصد 5۰العاده  فوق شیبهمن سال گذشته مجوز افزا دولت

ها نه مجوز  العاده ساالنه و فوق یها شیافزا نیدولت بابت ا ندیگو یم مایصداوس یانسان هیو سرما یمنابع  مال رانیکرد اما مد

 .است هاختصاص داد یصادر کرده و نه اعتبار

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ای استان قزوین نسبت به اخراج ازکار و  ونقل جاده راهداری و حملادامه اعتراضات کارگران اداره کل 

 وعده های توخالی با تجمع دوباره مقابل وزارت راه وشهرسازی

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

ای استان قزوین برای باری دیگر خودرابه پایتخت  ونقل جاده اردیبهشت،کارگران اداره کل راهداری و حمل ۲۲روز دوشنبه 

مقابل وزارت راه وشهرسازی صدای اعتراضشان را نسبت به اخراج از کارو وعده های توخالی منعکس رساندند تا با تجمع 

 کنند.



 

های راه(بجای جذب در سازمان  ای استان قزوین)عوارضی ونقل جاده نفر از اداره کل راهداری و حمل ۵۱قابل یادآوری است 

 اند و از آنها خواسته شده برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. راهداری از اول فروردین ماه سال جاری از کار اخراج شده

فروردین ماه سال جاری تا به امروزبارها دست به  ۱۸این کارگران برای اعتراض به این تصمیم وبازگشت برای کار از 

ه ای کشوردرتهران و و سازمان راهداری و حمل و نقل جاد مقابل استانداری و اداره کل راه و شهرسازی قزوین، تجمع مقابل

 وزارت راه وشهرسازی زده اند.

۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 

 

 خبرگزاری تسنیم

 667 / سازمان برنامه و بودجه بجنبدیکاریب مهیب افتیدر صف در کاریهزار ب

 یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیهستند که بنا به گفته مد یکاریب مهیب افتیدر صف در کاریهزار ب ۶۶۷ یحال در

  .نکرده است دایپ صیمنظور تخص نیا یبرا یکار، هنوز مبلغوزارت 

  ۲۳  ۱۳۹۹اردیبهشت 



 

 یاز موارد یکی ت،یمز نیو افراد بهره مند از ا یکاریب مهیروند ب یبررس م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار اقتصاد به

خصوص کاهش تعداد  نیدر ا کردیرو الزم به ذکر است نیباشد. همچن دیبازار کار کشور مف لیتواند در تحل یاست که م

کارگاره ها و  یمشکالت اقتصاد انگریتواند ب یامر م نیا شیباشد. چرا که افزا یبر حفظ اشتغال م دیبا تأک رانیبگ یمقرر

دهد که به  یرا نشان م راتییتغ نیا یشیروند افزا ۹۸تا  ۹6 یسال ها یط دیجد رانیبگ یمقرر یآنها باشد. بررس یلیتعط

 یآمار مطابق آمار ارائه شده از سو نیدرصدبوده است. ا ۱.۸حدود  ۹۷نسبت به سال  ۹۸سال  راتییتغ زانیه مک ینحو

  .وزارت کار است

 روسیو وعیداشته است. با ش یریکرونا رشد چشمگ وعیش لیبه دل ۹۹و آغاز سال  ۹۸سال  یانیپا یروند در ماه ها نیاما ا 

شغل خود را از دست دادند. پس از آن دولت اعالم  یادیشدند و کارگران ز لیندماه تعطوکارها از اسف از کسب یاریکرونا بس

در نظر  یکاریب مهیاند در قالب ب که شغلشان را از دست داده یاز کسان تیحما یبرا نتوما اردیلیهزار م 5کرد که آماده است 

 .ردیبگ

وزارت تعاون روز گذشته اعالم کرد  یکاریب مهیل و باز مشاغ تیحما رکلیمبلغ، مد نیوجود اعالم در نظر گرفتن ا با

 نیاز سازمان برنامه و بودجه به سازمان تام دینکرده است و اعتبار مدنظر با دایپ صیمنظور تخص نیا یبرا یتاکنون مبلغ

 .پرداخت شود یکاریب مهیب یابالغ تا به مشموالن مقرر یاجتماع

 66۷تعداد  نیشده بود ثبت نام کردند که از ا یمنظور طراح نیکه بد یا سامانههزار نفر در  ۷۹۷در مجموع  ییگفته بابا به

 نیرا در صورت تأم نیماه فرورد یکاریب مهیب یتعداد مقرر نیشناخته شدند و ا یکاریب مهیب افتیهزار نفر مشمول در

 .کنند یم افتیدر کینزد یا ندهیاعتبار در آ

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/02/23/2264346/667-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%AF


 

  ۲۳  ۱۳۹۹اردیبهشت 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

تجمع اعتراضی پرستاران وکارکنان شرکتی مراکز درمانی کشور نسبت به اخراج ازکار، عدم تبدیل 

 وضعیت، سطح پایین حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات وشرایط کاری مقابل وزارت بهداشت

  ۲۳  ۱۳۹۹اردیبهشت 

ماه مه(،جمعی از پرستاران و کارکنان شرکتی مراکز  ۱۲انی پرستار)اردیبهشت ماه همزمان با روزجه ۲۳روز سه شنبه 

درمانی کشوربرای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات وشرایط کاری دست به 

 تجمع مقابل ساختمان وزارت بهداشت واقع درشهرک قدس درغرب تهران زدند.



 



 

بهیار، کارشناس بیهوشی، رادیولوژی و اتاق عمل از قزوین، قم، شیراز،  بهیار، کمک ،پرستار، اردیبهشت ۲۳روز سه شنبه 

های  شان نسبت به تبعیض بار در دوماه گذشته صدای اعتراض شهر دیگربه پایتخت آمدند تا برای دومین تهران و چند 

 شده را به گوش مسئوالن برسانند. اعمال 

ای هستند که میان وزارت بهداشت و  رفته  ها، به دنبال گرفتن حقوق از دست در بیمارستانپرستاران و همکاران دیگرشان  

داند و وزارت کار هم زیربار حمایت  به عنوان نیروی خود نمی وزارت کار، بر سرش اختالف است. وزارت بهداشت آنها را 

اند، آنها حقوق معنوی  اند و جذب شرکتی شده رداد بستهمحور، قرا های سالمت با شرکت رود. آنها افرادی هستند که  از آنها نمی

هاست:  شان به همین تبعیض ها ندارند و اعتراض با نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی بیمارستان و مادی برابری 

حرف بزنیم.  مان وضعیت خواهیم درباره حق و حقوق و تبدیل  ساعت آنجا بودیم تا اینکه حراست وزارتخانه آمد. گفتیم می  یک»

پرسنل اتاق عمل بیمارستان خمینی است که  این روایت یکی از « ها رفتند، دست خالی برگشتند.  گفتند نماینده بفرستید. نماینده

 در تجمع شرکت کرده بود.

افه ها اض بیمارستان درصد به حقوق نیروهای درمانی  5۰سال گذشته،   اعتراض زمانی زده که مشخص شد اسفند جرقه این  

حتی افزایش حقوق ساالنه وزارت کار  نصیب ماندند بلکه  تنها از این افزایش حقوق بی که نیروهای شرکتی نه  شده، درحالی

افزایش حقوق براساس اجرای امتیازات فصل دهم قانون  درصد  5۰های امسال لحاظ نشده است؛ این  آنها هم در پرداختی

شود و امسال با توجه به  های دولتی اجرا می ها و وزارتخانه برای سازمان  ۹5سال   مدیریت خدمات کشوری است که از

به ما که رسید، گفتند به شما تعلق »درمانی، با تأخیر شامل حال نیروهای وزارت بهداشت هم شد:  شرایط ایجادشده در مراکز 

 «گیرد، شما نیروی وزارت کار هستید. نمی 

باید  گوید که در تمام این مدت، تنها با بیماران مبتال به کرونا سروکار داشته و حاال  می   دولتی  یکی ازکارکنان یک  بیمارستان

وزارت بهداشت از طریق  اند.  ها منبع فساد و رانت چرا باید قرارداد ما شرکتی باشد. این شرکت»به دنبال حق و حقوقش باشد: 

« کند؟ های واسطه استفاده می ببندد، چرا از شرکت قیم با ما قرارداد های علوم پزشکی باید ما را تبدیل وضع کند و مست دانشگاه

شود. مراکز درمانی به نیروهای درمانی نیاز دارند:  ایجاد می به گفته او، پاییز در راه است و بار دیگر بحران کرونا 

ید به صورت شرکتی جذب شوند. کنند، نبا طور مستمر کار می دانشگاهی دارند و به براساس قانون نیروهایی که تحصیالت »

هزار  5۰۰میلیون و گوید که پرستار شرکتی دو او می« شود. است. با ما مثل کارگران فصلی برخورد می این خالف قانون 

 برابر آن است. که حقوق پرستار قراردادی سه گیرد، درحالی  تومان حقوق می



وزارت  وز به دلیل حضور در بیمارستان نتوانست مقابل دیگری است که در تجمع قبلی شرکت کرده بود و امر پرستار 

باشد، ویروسی باشد، نیروی  ای  اند. هرجا سختی باشد، اشعه نیروهای شرکتی همیشه در دل حادثه»بهداشت حاضر شود: 

که مدرک  لی خرند، درحا شرایط را به جان می خواهند کار کنند، همه  فرستند. این افراد هم به دلیل اینکه می شرکتی را می

کنار شرایط سخت فعلی در مراکز درمانی، حق و حقوق هم پرداخت  شان کمتر از نیروهای قراردادی نیست. حاال در  تحصیلی

  « شود. نمی

های  متخصص بیمارستان و   شانند و پرستاران باسابقه نیروهای شرکتی در تالش برای تبدیل قراردادها و گرفتن حق و حقوق

ما جمعی از »که آنها را به محل کارشان برگرداند:  اند به انتظار تماس تلفنی  ها نشسته ماه است در خانهخصوصی نزدیک دو

ها  وهشتم اسفند تعدیل کار شدیم و با وجود تمام پیگیری نفر هستیم، بیست۷۰۰  های مهراد و آتیه که حدود  پرستاران بیمارستان

جدید  اند. چرا؟ چون وقتی نیروی  ها آگهی جذب نیروی جدید داده شرایط بیمارستان ایم. حاال در این بازنگشته هنوز به کارمان 

های  پرستاران اخراجی بیمارستان این پیام « استخدام کنند دیگر الزم نیست مثل نیروهای باسابقه به آنها حقوق پرداخت کنند.

قدر  قبل از عید آن»ج نیروهای باسابقه بود: هدف، اخرا گویند ورشکستگی بیمارستان بهانه است،  خصوصی است. آنها می

پول به جیب مدیران بیمارستان رفت که با یک ماه و دو ماه بیمارستان به  قدر  جراحی زیبایی در این بیمارستان انجام شد و آن

را  نفر از گروه پرستاری  ۳۰های خصوصی که بیش از  را سرپرستار یکی از بیمارستان اینها « رسد. ورشکستگی نمی

ها هم  سال گذشته تنها یک سوم عیدی پرسنل پرداخت شد. حقوق »دهد:  گوید و ادامه می خبرنگار رسانه ای می  اخراج کرده به 

دهند. افرادی  را هم نمی شود. در این وضع به جای اینکه حق کرونا بدهند حقوق اصلی خودشان  دست و پا شکسته واریز می 

این « تعدیل نیرو باید از این افراد تقدیر شود. ، ممکن است مبتال به کرونا شده باشند. به جای که در اورژانس مشغول به کارند

اند  نیروها را تعدیل کرده»مبتال به کرونا اختصاص داده است:   بیمارستان خصوصی دو اتاق ایزوله برای بستری بیماران 

تر کنند و از پرستاران باقی مانده در  ها را طوالنی اند شیفت ار شدهپرستار نیاز دارند. ناچ یو به  سی حاال برای افتتاح بخش سی

فشار قرار  قدر آنها را تحت  طور مستقیم  تعدیل نکرده باشند اما آن ها را  به مختلف استفاده کنند. ممکن است خیلی های  بخش

  «اند تا خودشان بروند. داده

کنند، یعنی زمانی  کار می ده شده بود که خردادماه آنها را دوباره دعوت به پیش از این به پرستاران اخراجی در اسفند وعده دا

کس با آنها نه تماسی  گوید که هیچ بیمارستان مهراد می یو جراحی  سی گیرند، اما پرستار آی ها دوباره رونق می که بیمارستان

من جزو »نشین شده:   به کار بوده و حاال خانه سال در این بیمارستان مشغول ۱۹داده. او  گرفته و نه وعده بازگشت به کار 

او « ام. های اول فروردین در خانه بودم و حاال هم روند ادامه دارد چون بیکار شده به کرونا هستم. هفته پرستاران مبتال 

پرستاران  ز نفر ا ۱۳۰وهشتم اسفند هیچ خبری از تعدیل نبود و در دو روز تصمیم گرفته شد تا با حدود  گوید تا بیست می 

باسابقه بودند که در نبود ما  ها نیروهای  ای و غیراخالقی بود. بیشتر تعدیل شده رفتار بسیار غیرحرفه»خداحافظی شود: 

گوید مدیریت بیمارستان با اهداف دیگری این  می او « خورند. ما نیروهای متخصص بودیم. بیمارستان و بیماران ضربه می

پرستار دیگر این « در بیمارستان مهراد و آتیه اتفاق افتاده است. ها  بیشترین میزان تعدیل»  نیروها را تعدیل کرده است:

میلیارد تومان بدهکار  ۱۸گفتند بیمارستان »نشین است:  سال سابقه کار حاال خانه ۱۱  بیمارستان با مدرک کارشناسی ارشد و 

مابقی  یک تعداد که اغلب هم تازه کارند را برگرداندند، اما  گیریم. نداریم. گفتند بعد از اردیبهشت تماس می است. پول 

نفر که حداقل ۱۳۰زدند؛  بار رکورد  شدند این نفری تعدیل می ۱5تا  ۱۰سال در پایان قرارداد حدود  به گفته او هر« اند. خانه

اند. یعنی االن نصف  مواجه شده حذف مرخصی اند اغلب با کاهش پرسنل در شیفت و  نفرشان پرستارند. آنهایی هم که مانده ۸۰

ها  تأثیر خبررسانی مدیره تحت وزارت کار مراجعه کردند، اوایل هیأت ها به دیوان عدالت اداری و  خیلی»گیرند:  حقوق می

  «نیروها داشت اما حاال که آب از آسیاب افتاده دیگر خبری نیست. تصمیماتی برای بازگرداندن 

گوید که  کند و حاال می نفر اعالم می  ۳۰۰عداد نیروهای تعدیل شده تنها در بیمارستان آتیه را یکی از شاغلین مراکز درمانی ت

اند، تعداد زیادی از پرستاران شرکتی  نشین شده کرونا خانه های خصوصی نیستند که در این بحران  تنها پرستاران بیمارستان

اند؛ آنها افرادی هستند که برای ارایه  ند هم حاال در آستانه بیکاریهای گیالن شد بیمارستان مدت جذب  که در قراردادهای کوتاه

قطع  روزه، با آنها  ۸۹درمانی در دوره کرونا جذب شده بودند و حاال دستور آمده که پس از پایان قراردادهای  خدمات 

قرارداد به کار گرفت.  ون پرستار را بد ۲6۷سال گذشته داده بود  دانشگاه گیالن در فراخوانی که اسفند»همکاری شود: 

کرده که بعد از قرارداد با این نیروها  ای اعالم  هفدهم اردیبهشت، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن در اطالعیه«

شود، به همین دلیل  به پرستاران گفتند با آنها قرارداد بسته می خواستند  قطع همکاری شود. این درحالی است که وقتی نیرو می

به کار بودند از محل کارشان بیرون آمدند و به این مراکز جدید رفتند. حاال از آنجا  پرستاران که در مراکز دیگر مشغول  این

 «اند. شده مانده و از اینجا رانده 

کارند، بدون اینکه حقوقی بگیرند. وقتی هم  ماه است که این افراد مشغول به  دو سه»عمال سر این پرستاران کاله رفت: 

گیالن مطرح کردیم گفت که اوضاع دانشگاه آن زمان خوب نبوده و  االختیار وزیر بهداشت در استان  موضوع را با نماینده تام

 «کند. تواند به تعهداتش عمل  حاال نمی



های مختلف بوده به  ها به شکل تعدیل»است:  نفر ۷۰۰ها در مراکز خصوصی تهران بیش از  گوید که تعداد تعدیلی وی می

  «اند. کم کرده های کاری گروهی دیگر را  ای گفتند کال نیایید و ساعت عده

  ۲۳  ۱۳۹۹اردیبهشت 

 

  

  هستند یکاریب مهیب افتیمشمول در یهزار اصفهان 6۳

۱۳۹۹/۰۲/۲۴  

 لیشکاستاندار اصفهان ت استیکارگران به ر یروز هفته کارگر و ارج نهادن به زحمات شبانه داشتیو گرام یشیهم اند نشست

  .شد

  

 یهماهنگ یشورا رانیاستان اصفهان، مد یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنا،یگزارش ا به

و  ییو کارفرما یکارگر یها مسئوالن تشکل زیدر استان اصفهان و ن یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع لیذ یها دستگاه

 .تندتان حضور داشکانون بازنشستگان شهرستان و اس

 یکرد:  تفاوت اصل دیاستان با ارائه گزارش اقدامات هفته کارگر تأک یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد «رومندین محسن»

در عرصه  تیبه فعال یآور یو رو یکیزیگذشته، ضرورت اجتناب از تجمعات و مراسم ف انیمراسم هفته کارگر امسال با سال

 .بود یمجاز یفضا

کارگر و  ۱۰ تا  یشناخته شد که نها یداور ستهیمورد شا ۱۰۹۰کارگر داوطلب در جشنواره امتنان  ۳۹۰۰ نیزود: از باف یو

 .شد دهیبرگز یبه عنوان نمونه مل زیاز گروه کارها ن یکیشدند و  یمعرف یاستان یها گروه کار نمونه به عنوان نمونه

 ۷۵۰حدود  رانیارائه داد و گفت: در ا یحاتیاز کرونا توض یناش یتیحما التیو تسه  یکاریب مهیدر خصوص ب رومندین

هزار نفر  بوده که  ۶۸عدد در استان اصفهان حدود  نینام کردند که ا از کرونا ثبت یناش یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر برا

 نیا  یکاریب مهیه زودتر بهستند و ضرورت دارد هرچ التیتسه نیا افتیدر شمولهزار نفر م ۶۳انجام شده حدود  شیبا پاال

 .افراد پرداخت شود

 نیبه مراجع حل اختالف ا تیهزار شکا ۴۰از وصول حدود  انیاستان اصفهان در پا یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .خبر داد ۹۸اداره کل در سال 

 یو شرکا ییاجرا یها ستگاهکل د رانیهفته کارگر در جمع چند تن از مد داشتیاستاندار اصفهان در نشست گرام نیهمچن

 انیاز زحمات کارگران و کارفرما یدر هفته کارگر، بزرگداشت مقام کارگر و قدردان یهمگان فهیاصفهان گفت: وظ یاجتماع

 .است

در استان توسط چند تن از اعضا حاضر  دیو مشکالت جامعه کار و تول لیموارد مرتبط، مسا حیادامه جلسه و پس از توض در

 یاسالم یشوراها یکانون هماهنگ سییکانون کارگران بازنشسته استان، ر سیرئ ،یاجتماع نیتأم رکلیجمله  مد در جلسه از

 ییاجرا ریخانه کارگر، دب ییاجرا ریدب ،ییکارفرما یها کانون  یصنف یانجمن ها سیکار، رئ یعال یکار و عضو شورا

 .کار مطرح شد یجامعه اسالم

به  یدگیرس یدرمان برا تیریمد یمارستانهایاز ب یشتریب یبط کار، آزاد کردن تعداد تختهاسامانه روا یانداز راه نیهمچن

، ۴۴اصل  یها یداشته و به انواع امراض  دچارند، واگذار ییباال نیبازنشستگان، که سن ژهیمتعدد کارگران و به و یهایماریب

 نیبا شاغالن، تأم یاجتماع نیمزد بازنشستگان تأمحقوق و دست یساز همسان ،ینسانا یروین نیتام یخدمات یها بحث شرکت

 لیاز کار و مسا یحوادث ناش آور، انیکارگران و بازنشستگان، آموزش، مشاغل سخت و ز یحق اعتراض و تجمعات قانون

فته حقوق و دستمزد و باالخره ه شیقلب، افزا یو جراح ویبخش درمان کارگران از آنژ عتریهرچه سر یمند الزام بهره ،یمنیا

 .جلسه بود نیموضوعات مطرح شده در ا نیکارگر و مراسم بزرگداشت آن مهمتر

مطالب وسواالت مطرح شده و سپاس  یاستاندار اصفهان ضمن جمع بند ییسخنران رضا  نیدر ادامه جلسه و به عنوان آخر 

خاص امروز کشور اظهار  طیشرادر   رینقش خط یفایو ا فیبه خاطر تعهد و انجام وظا نانیو تشکر از کارگران و کارآفر

 .باشد یریگیقابل پ یاستان اراتیکه با اخت میباش یمشکالت رفعجلسات کار شاهد  لیبا تشک یکرد به زود یدواریام



کارگران،  قیمشکالت عم یارشد مل رانیمسؤوالن و مد یکرد که با همت و همراه میخواه یزیبرنامه ر نیافزود: همچن یو

 .شستگان برطرف شودو بازن رانیبگ یمستمر

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

عزم راسخ کارگران معادن زغال سنگ کرمان برای دستیابی به مطالبات برحقشان با ادامه اعتصاب 

 وتجمعات خانوادگی مقابل ساختمان شرکت

۱۳۹۹/۰۲/۲۴  

سنگ کرمان با ادامه اعتصاب وبرپایی تجمع بهمراه خانواده مقابل اردیبهشت،صدها کارگرمعادن زغال  ۲۴روز چهارشنبه 

 ساختمان شرکت عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند.

 یکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد و یکارگر جیبسکارگران معادن زغال سنگ کرمان علیرغم تقاضای مسئول 

بر خاتمه اعتراضات با ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی خانوادگی خواهان تحقق کامل خواسته هایشان  کرمان مبنی استان

 بقرارزیر شدند:

 خاص یها و روش نیساخته شده با عناو یها از تصاحب شرکت توسط شرکت یریجلوگ-۱

 مشاغل یبند کامل و بدون مشکل طرح طبقه ح،یصح یاجرا-۲

 پانزده سال یبازنشستگ یشغل بیضر یاجرا-۳

 دستمزد ثابت اداره کار در شغل معدن شیافزا-۴

 ها و محل استفاده آن یواگذار یشرکت و چگونگ ملکینظارت شفاف بر ما-۵

 در معادن دیجد یروین قیتزر-۶

 در شهرستان نیبا توجه به داشتن زم یمسکن کارگر نیتام-۷

 کرونا وعیبا توجه به ش نیحقوق فرورد فیتکل نییتع-۸

 با بستن قرارداد دائم یشغل تیامن یابرقر-۹

 یتیریبازنشسته در سطوح مد رانیعدم استفاده از مد -۱۰

۱۳۹۹/۰۲/۲۴  

 

  

  ۵۵ دگانید / کارگران ساده در صدر حادثهدهد یرخ م یساختمان یها درصد از حوادث کار در کارگاه

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 



 

 

 نیاستان باالست بنابرا یساختمان یها مار حوادث کار در کارگاهگفت: آ یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .دهد یآمار حوادث را کاهش م یساختمان یها کارگاه یمنیا نامه نییآ یاجرا

  

 یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد ،یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنایگزارش ا به

نشدن  یآن سامانده یاز علل اصل یکیاستان باال است و  یساختمان یها ت: آمار حوادث کار در کارگاهگف یخراسان شمال

 .است زاتیتجه ندهندگا مشاغل صنعت ساخت و ساز مانند اجاره

مانند اجاره  یساختمان زاتیکننده تجه نینشدن مشاغل تام یسامانده ده،یادامه داد: نبود کارگران ماهر و آموزش د یو

 .در صنعت ساخت و ساز شده است دگانید آمار حادثه شیآالت، جک و تخته، قالب و داربست منجر به افزا نیدگان ماشدهن

که  یاز کار در استان را به خود اختصاص داده است، به طور یحوادث ناش زانیم نیافزود: بخش ساختمان، باالتر ینور

 .بوده است یساختمان یها ه کارگاهاز کار، مربوط ب یدرصد از کل حوادث ناش ۵۵پارسال، 

سطح استان  یها مورد حادثه منجر به فوت در کارگاه ۱۱گفت: پارسال،  یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 .است وستهیبه وقوع پ یساختمان یها درصد از حوادث، در کارگاه ۶۴گزارش شده که هفت مورد، معادل 

درصد،  ۱۵و سنگ کار( با  کاریدرصد، استادکاران بنا )سفت کار و کاش ۲۰ه ساختمان با اظهار کرد: کارگران ساد یو

 یها را در حادثه بیآس نیشتریهستند که ب یدرصد، مشاغل ۹بندان با  درصد و جوشکاران و داربست ۱۱آرماتوربندان با 

 .اند دهیاز کار د یناش

درصد از حوادث  ۸۰از  شیعامل وقوع ب دهد، ینشان م ها ی: بررسگفت یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 یمنینشدن نکات ا تیسقوط از ارتفاع، رعا یاز کار در بخش ساختمان، سقوط از ارتفاع و پرتگاه است و  علت اصل یناش

 .در کارگاه است

و  یبند قالب اتیکار قبل از انجام عمل گاهیجا جادیمانند عدم ا یساختمان یها تینشدن حق تقدم در انجام فعال تیافزود: رعا یو

ها، عدم  باز و پرتگاه یها دهانه یگذار موجود، عدم حفاظ یو مقررات حفاظت نیو قوان ها نامه نییبر اساس آ یآرماتوربند

 یها گاهکار مناسب ازجمله علل وقوع حادثه سقوط در کار گاهیجا جادیدر ارتفاع و  عدم ا کارمناسب  یها استفاده از سامانه

 .است یساختمان



ها در  پروژه یمنیا کننده نیساختمان به عنوان تام یمقررات مل ۱۲و مبحث  یساختمان یها کارگاه یمنیا نامه نییگفت: آ ینور

مبحث در کارگاه  نیبه آن توجه ندارند و ا ،یو ناظران نظام مهندس انیمالکان، مجر ان،یهاست اما متاسفانه کارفرما کارگاه

 .شود یگرفته م دهیناد

 ده،ید خاطرنشان کرد: نبود کارگران ماهر و آموزش ابد،ی یدر صورت اجرا قطعا آمار حوادث کاهش م نکهیا انیبا ب یو

و جک و تخته و قالب و داربست،  آالت نیدهندگان ماش مانند اجاره یساختمان زاتیتجه کننده نینشدن مشاغل تام یسامانده

 .و ساز شده است ساختدر صنعت  دگانید آمار حادثه شیمنجر به افزا

نظام  ،یشهردار ،یبخش مانند راه و شهرساز نیدر ا مدار فهیوظ یها و تعامل دستگاه یهمکار نهیزم نیگفت: در ا یو

 یمنینظارت بر ا یبه عنوان متول یبا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ،یا و حرفه یساختمان، آموزش فن یمهندس

   .میصنعت باش نیحوادث در ا کاهشتا شاهد  شود یمول قانون کار، سبب ممش یها کارگاه

 یکارگروه ارتقا لیتشک شنهادیاداره کل پ نیراستا ا نیافزود: در هم یخراسان شمال یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 تینحوه فعال نامه وهیه، شجلس کی یارائه و پس از برگزار یاستاندار یبه دفتر فن ۹۸بخش ساختمان را در سال  یمنیا

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس ۹۹سال  سهجل نیکرد که در اول میکارگروه را تنظ یاعضا

 .کارگاه مشغول به کار هستند ۹۸۶هزار و  ۳۳شده در  مهینفر کارگر ب ۸۳۵هزار و  ۱۰۴ یخراسان شمال در

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 

 

کردن  یخصوص ی/ برادرویمیا رمجموعهیز یمعدن انمانکاریهپکو به پ یکارگران از احتمال واگذار انتقاد

   کنند یم یهپکو هر کار

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 

 

 درویمیا رمجموعهیمعادن ز مانکارانیشرکت به پ نیا یهپکو نسبت به احتمال واگذار نیسنگ زاتیتجه دیشرکت تول کارگران

  .انتقاد کردند

  

کار هپکو( درباره انتقاد کارگران هپکو نسبت به  یاسالم یوراش سیرئ بیابوالفضل رنجبر )نا لنا،یگزارش خبرنگار ا به

و  هییقوه قضا سیبا رئ یا در جلسه را  یکرد: اخ حیتصر درویمیمجموعه ا ریز یمعدن مانکارانیشرکت به پ نیا یواگذار

قرار  یرد بررسمو درویمیآن به ا یکارگران، مشکالت هپکو و واگذار ندگانیشرکت هپکو و نما رانیو مد یمسئوالن استان

  .گرفت



کارگران  یمطرح شد که موجب نگران درویمیا رمجموعهیمعدن ز مانکاریپ ۶هپکو به  یجلسه واگذار نیادامه داد: در ا او

  .هستند درویمیا رمجموعهیکه ز ندیآ یبه حساب م یخصوص یبورس یها شرکت مانکارانیپ نیاست. در واقع ا

هستند، قطعا  موجب  گریکدی بیبسپرند که رق یمعدن یها چند تکه کنند و به شرکتهپکو را  نکهیخاطرنشان کرد: ا رنجبر

  .شرکت خواهد شد نیدر ا یتیریمد یآشفتگ

 

 نی. ارندیکارخانه را به عهده نگ نیو رونق ا ایاح تینکنند و مسئول یتا هپکو را دولت کنند یم یافزود: متاسفانه هر تالش یو

 تیریبه زمان و مد ازیدر هپکو ن دی. راه افتادن تولستیعجله قابل قبول ن نیکو با اهپ یساز یحد از اصرار به خصوص

 .کارآمد و توجه دولت دارد

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 

 

   «شرکت زغال سنگ کرمان»ادامه اعتراضات کارگران 

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 

ل ساختمان شرکت، واقع ( مقاببهشتیارد ۲۵، امروز )پنجشنبه، ۹۹در ادامه اعترضات سال « زغال سنگ کرمان»کارگران 

  .در مرکز استان، تجمع کردند

  

، امروز هم مقابل ساختمان شرکت، ۹۹در ادامه اعترضات سال « زغال سنگ کرمان»کارگران  لنا،یگزارش خبرنگار ا به

  .واقع در مرکز استان، تجمع کردند

 انیهم م یا القات با مسئوالن استان شدند. جلسهکرمان جمع شدند و خواستار م یاز آنها مقابل استاندار یگذشته هم گروه روز

  .شود عیشرکت تسر نیهزار کارگر ا ۳حدود  یها   خواسته یریگیبرگزار و قرار شد که پ یاز کارگران در استاندار یتعداد

ر، و کا یشدن قراردادها ی، دائم۲به  ۱.۵کار از  یسخت بیضر شیهمچنان خواهان افزا»در تجمع امروز، گفتند:  حاضران

  «.میمشاغل هست یبند نافذ و موثر طرح طبقه یاجرا

 یا جلسه یو برگزار بهشتیارد ۲۲فوالد به کرمان در روز  یصندوق بازنشستگ سیرئ« رضا مسرور»با اشاره به سفر  آنها

 تیدر مالک از آنجا که شرکت زغال سنگ کرمان»کار استان و فرمانداران، افزودند:  رکلیکارگران، مد ندگانیبا حضور نما

و کارگران برگزار نشد.  یو انیم یداریجلسه د نیآمد اما خارج از ا کرمانمسرور به  یفوالد است، آقا یصندوق بازنشستگ

  «.کند یریگیشرکت آنها را پ رعاملیمشاغل را در جلسه مطرح کرد تا مد یبند مانند طرح طبقه یموارد شانیا

 نهایزودتر از ا دیبا م،یراور، زرند و کوهبنان داشت یها شهرستان ی جمعه ی با ائمهکه  یبا توجه به قرار»افزودند:  معترضان

اعالم شده  خیبازگشت به کار کارگران از تار ل،یدل نیرخ نداد. به هم یاتفاق نیاما چن شد یم یدگیکارگران رس یها به خواسته

  «.است ادهافت ریجلسه، به تاخ نیدر ا

مشاغل  یبند در محل کار حاضر شوند و طرح طبقه بهشتیارد ۲۲، قرار شد که کارگران از نام برده ی مصوبه جلسه برابر

 ۲به  ۱.۵کار از  یسخت بیضر شیماه لحاظ شود اما در مورد افزا نیو در دستمزد فرورد ییروز اجرا نیا یهم از فردا

 ۲ بیضر ایسال کار  ۱۵با  ۱.۵ بیضر شیافزا»فوالد،  یبازنشستگ قصندو رعاملیمد ی نشد؛ چراکه به گفته یریگ میتصم

 .است ریامکان پذ یماده قانون کیتنها با ورود مجلس و الحاق  «یسال کار بازنشستگ ۲۰با 

 یگذار هیورود شرکت سرما ی شدن زغال سنگ کرمان به واسطه یاز بورس یریکارگران جلوگ یها از خواسته گرید یکی

قرار شد که چند شرکت  ینهاد بازنشستگ نیا رانیمد میست؛ چراکه برابر تصمفوالد )داالهو( به بورس ا یصندوق بازنشستگ

همچون ذغالسنگ ، کک وکنسانتره در بورس  یشوند تا محصوالت سورود به داالهو، وارد بور قیمتعلق به صندوق از طر

  .شوند یگذار متیعرضه و ق

 ارداریاخت نهایاز ا شتریهو به بورس، دالهو را بداال قیاعتقاد دارند که ورود شرکت زغال سنگ کرمان از طر معترضان

 رعاملی. مددهند یاز کارگران شغل خود را ازدست م یادیتعداد ز جهیدر نت کند؛ یکارگران م یقراردادها دیعدم تمد ای دیتمد

رگران خود علت کا یب لیبر تعد ییکدام مبنا چیداالهو ه ایشرکت زغال سنگ  »کرد: دیفوالد اما تاک یصندوق بازنشستگ

  «.ندارد؛ بلکه به دنبال احقاق حق آنان است



از ورود  یریکار و جلوگ یسخت بیضر شیلحظه عدم افزا نیاز آنجا که تا ا»شرکت زغال سنگ کرمان افزودند:  کارگران

و  میادامه دادکار هم با ابهام مواجه است، به اعتراض خود  یشدن قراردادها یاند و دائم  نشده یداالهو به بازار بورس ملغ

اگر نه،  م،یگرد یکردند به محل کار بازم یدگیما رس یها . اگر به خواستهمیشد عگذشته مقابل شرکت جم یامروز مانند روزها

  «.میریتا حداقل آنجا پاسخ بگ میرو یبه تهران م یبه زود

 یقراردادها یروین کی»زودند: اف ها، یشهردار یو رسم یبا اشاره به اختالف دستمزد خود با کارکنان قرارداد آنها

اما  کنند یم افتیتومان حقوق در ونیلیم ۶تا  ۵در ماه  یشهردار یرسم یروین کیتومان و  ونیلیم ۴تا  ۳ یماه یشهردار

هزار تومان است.  ۷۰۰و  ونیلیم ۲سال کار،  ۲۰گذاشته، پس از  شجانش را کف دست نیرزمیکارگر معدن که ز یافتیدر

 «.نقطه شروع کنند نیاز هم دیانجام دهند، با یحاتاصال خواهند یاگر م

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

شویی فسیل سیستم انرژی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  تجمع اعتراضی کارگران شرکت زغال

 فرمانداری شهرستان زرند

۱۳۹۹/۰۲/۲۶ 

شویی فسیل سیستم انرژی )اینتر کربن(برای بنمایش گذاشتن  کارگران شرکت زغالاردیبهشت،  ۲۵روز پنج شنبه 

 اعتراضشان نسبت به اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان زرند زدند.

 

این شرایط،به خبرنگار  کارگراخراجی این شرکت با ابراز نگرانی از بیکار شدن در ۴۴اردیبهشت،یکی از  ۲۶روزج جمعه 

اردیبهشت برای این موضوع در مقابل فرمانداری تجمع کردیم ولی کسی در این  ۲۵یک رسانه محلی گفت: روز پنج شنبه 

ایم و در شرایط بسیار سختی  زمینه پاسخگوی ما نبود از طرفی ما از چندین ماه قبل از عید هنوز هیچ حقوقی دریافت نکرده

 .حق ما نیست که در این حالت اخراج شویم کنیم و این زندگی می



رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زرند در این باره گفت: در پی مشکالتی که در اثر شیوع کرونا در جهان و کاهش 

 ۴۴داند وبا  گذار خارجی شرکت فسیل سیستم ادامه فعالیت این شرکت را مقرون به صرفه نمی قیمت نفت اتفاق افتاد، سرمایه

 .نیروی کارگری این شرکت تسویه حساب کرده است و کارگاه خود را به حالت نیمه تعطیل در آورده است

تواند ادامه کار دهد و با وجود اینکه وام مربوط به واحدهای آسیب دیده از  گوید در این شرایط نمی گذار می وی افزود: سرمایه

وام را دریافت نکرد و با وجود شرایط موجود تمایلی برای ادامه فعالیت در  کرونا هم برای این شرکت فراهم شد اما ایشان این

 .شرایط کنونی را ندارد

های کارخانه  ای است که باطله شویی فسیل سیستم انرژی )اینتر کربن(، یک شرکت ترکیه قابل یاد آوری است که شرکت زغال

سال است که در  ۱۵کند و حدود  ای استفاده به ترکیه ارسال میکند و آن را بر زغالشویی زرند را به زغال حرارتی تبدیل می

 شهرستان زرند فعالیت دارد.

۱۳۹۹/۰۲/۲۶ 

    

 

کار  یبرا کسانیو دستمزد  یدستمزد واقع ،یدستمزد توافق طِ ی/ شراست؟یچ یمزد قانون اتیخصوص

   کسانی

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

  .شمارد یرا برم انیو تخلفات کارفرما کند یم ریشوراها، مزد را براساس قانون تفس یکانون عال رهیمد اتیه عضو

  

 نی. حسشود یپرداخت نم زیبه موقع ن یدستمزد ناکاف نیبلکه ا ست،ین ینه تنها دستمزد کارگران کاف لنا،یگزارش خبرنگار ا به

: مقام معظم دیگو یتباط با لزوم پرداخت به موقع دستمزد کارگران مشوراها( در ار یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه یبیحب

بر پرداخت دستمزد عادالنه که همان  دیکارگر، ضمن تاک یمناسبت روز جهان هب بهشتیارد ۱۷ یریتصو داریدرد یرهبر

 یال ۳۵تحقق مواد  یعنی نیباشد؛ ا ریمنظم و بدون تاخ دیقانون کار است، اعالم داشتند دستمزد با ۴۱ماده  ۲و۱وبند  ۳۴ماده 

 .قانون کار  ۵۹و  ۵۸، ۴۹،۵۶،  ۴۸و ۴۳

به قانون عمل  یوخصوص یدولت انیبازهم کارفرما یول میگرانه برخورد کرد بخش اگر مطالبه نی: در ادهد یادامه م یو

از  تیهت حماروزها وزارت کار و مجموعه دولت، گاها  در ج نیبه ادارات کار است گرچه ا تینکردند، چاره کار شکا

به نفع  یمنجر به صدور را یاریو هوش یاقدام توام با آگاه یول کنند یعمل م ییکارفرما یها و کانون یبازرگان یها اتاق

برخالف قانون، نشان دهنده  ییبه نفع کارگران است و صدور هر را یتیو ماه ی. قانون کار از نظر شکلشود یکارگران م

 .وقوع تخلف و جرم است

مطابق قانون کار  یاز رفتار مزد یستیخود را با قانون مطابق کنند؛ او ل یرفتار مزد دیبا انیکه کارفرما کند یم دیتاک یبیحب

 :است یرقانونیاقدام غ کی ها، هیرو نیکه تخلف از هر کدام از ا کند یم دیو بازهم تاک دهد یارائه م

  .وتبصره آن باشد ۴۱وفق ماده  دیبا یدستمزد پرداخت -۱

پرداخت شود )موضوع ماده  یمزد مساو دیبا ردیگ یکارگاه انجام م کیدر یمساو طیکه در شرا یانجام کار مساو یبرا -۲

 (قانون کار ۳۸

 .قانون کار( باشد ۴۹و ۴۸مشاغل ) موضوع  مواد  یبند طبقه یارهایبراساس مع دیبا یدستمزد واقع -۳

به همه کارگران شاغل  دیبا یعرف یایکارگاه پرداخت شود؛ همه مزاطبق عرف و روال  دیکارگران  با یایحقوق و مزا -۵

 یایو مزا شود یدر هرماه موجب به هم خوردن عرف نم یعرف یایدر مبلغ حقوق و مزا رییکارگاه پرداخت شود. تغ کیدر 

ند چون  عموما  حقوق در مراجع حل اختالف حساس باش ندگانیو نما ارگرانک نه،یزم نیدر ا ماند؛ یم یبه قوت خود باق یعرف

 .شود یم یمکتسبه تلق

دسته  مانیاست که  درقالب پ یقانون یطیبا کارفرما در شرا یتشکل کارگر ایکارگر  نیتوافق شده ب یایحقوق و مزا -۶

که توافق و  یبرسد و درصورت زیوزارت کار ن دییشکل گرفته باشد و کمتر از حداقل مزد قانون کار نباشد و به تا یجمع



است و  یباشد، هم اعتبار دارد و قانون یقانون یها از حداقل  شتریب یول اشدوزارت کار ارسال نشده ب یبرا یدسته جمع انمیپ

 .(قانون کار ۱۴۳ یال  ۱۳۹)موضوع مواد شود یم یهم مصداق  عرف و روال کارگاه تلق

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

 خبرگزاری تسنیم

رد شده  مهیب شانیکه برا یذ وام کرونا از دولت/ کارگراناخ یبرا انیکارفرما یبرخ دی|ترفند جدیاختصاص

  اما حقوق نگرفتند

 ۲۷            ۱۳۹۹اردیبهشت 

کرونا، کارگران خود را  یتیحما التیاز تسه یبهره مند یبرا انیکارفرما یمجمع کارگران استان تهران خبر داد، برخ سیرئ

  .د، اما به کارگرانشان حقوق نداده اندانها را هم پرداخت کرده ان مهیاخراج نکرده و حق ب

در  شتریو اشتغال کشور که ب دیاز تول یکرونا بخش روسیو وعیپس از ش م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگاراقتصاد به

و  لیتعط یماریب نیکنترل ا یدولت  به االجبار برا یاز سو زین گرید یداشتند دچار مشکل شدند و بخش تیحوزه خدمات فعال

  .و خدمات شد یدیمختلف تول یهاشغل در حوزه  یادیرفتن بخش ز نیاعث از بب نیا

کرونا در کشور پرداخته است. براساس  روسیو وعیابعاد اقتصاد کالن ش یبه  بررس یمجلس در گزارش یپژوهش ها مرکز

را پشت سر  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷کرونا مواجه شده که دو سال سخت  یماریب وعیبا مشکل ش یدر حال رانیگزارش اقتصاد ا نیا

و  ابدیبالقوه اقتصاد کاهش  دیتول تیسبب شده است تا ظرف رانیثابت در اقتصاد ا هیسرما لیگذاشته است. هرچند کاهش تشک

و  ۱۳۹۷ یاپیدو سال پ یباال بودن نرخ تورم برا گر،یاز آن دشوار باشد؛ ازطرف د شیو پ ۱۳۹۰به سطح رفاه سال  یابیدست

ادامه  ییتوانا یاریسب یها موجب شده است تا بنگاه زین ۱۳۹۹سال  یدرصد برا ۲5 یتورم باال ینیب شیپ نیو همچن ۱۳۹۸

 یرنفتیرشد مثبت غ ۱۳۹۹در سال  رانیکه بدون کرونا، اقتصاد ا شد یم ینیب شیحال پ نیخود را از دست بدهند. با ا تیفعال

اقتصاد  ریباشد و ادامه روند مس یدر کشور باق یتا چه زمانکرونا  ستیکه مشخص ن یی)هرچند اندک( را ثبت کند.اما از آنجا

از شاغالن  یتعداد قابل توجه ادیشود به احتمال ز یمختلف مشخص م یوهایاست. تحت نظر سنار رتکشور به چه صو

  .شوندیم کاریب

 شود یمحقق نم «حق مسکن شیفقط افزا»با  یکار/ عدالت مزد یعال یشورا یکارگران به جلسه فردا ندهینما واکنش•

درصد از ستانده اقتصاد ۱۱تا  ۷.5 نیمختلف ب یوهایتحت سنار دهد یمجلس نشان م یها مرکز پژوهش یها یبررس جینتا

هزار نفر از  ٤۳۱و  ونیلیم 6هزار تا  ۸۷۰و  ونیلیم ۲ نیب نی. همچنافتیکرونا کاهش خواهد  روسیو وعیش جهیدرنت

 .خود را از دست خواهند داد شغل روسیو وعیمتأثر از ش ،یشاغالن فعل

 یدولت ب یها تیاز حما نکهیهستند و با توجه به ا یرسم ریشوند جز مشاغل غ یم کاریکه ب یاز افراد یبخش قابل توجه 

 یبرا یبه گونه ا یاقتصاد طیکه شرا نجاستیمشاغل است.  اما نکته مهم ا ریاز سا شتریشدن آنها ب رتریبهره هستند احتمال فق

کرده  تیهم سرا یو به کارگران رسم ستین یرسم ریکارگران غ یتنها برا تقتصاد دشوار شده است که مشکالفعاالن ا

  .است

 دهند یکنند اما حقوق نم یم زیرا وار مهیحق ب انیکارفرما * 

به روند  با اشاره م،یتسن یخبرگزار یوگو با خبرنگار اقتصاد مجمع کارگران استان تهران در گفت سیرئ ک،یتاج محمدرضا

و کاذب گفت: در حال حاضر  یشده به مشاغل دستفروش کاریکارگران ب شیاز کرونا و گرا دهید بیرو به رشد کارگران آس

محصوالت کرونا مانند ماسک،  یشدند، به سمت دستفروش کاریب کروناکه در بحث  یاز کارگران یادیبخش ز میشاهد هست

 ینم یاست که حت یکارگران به گونه ا یشتیمع تیدهد، وضع یوضوع نشان مم نیکننده رفته اند. ا یضدعفون لد،موادیش

 .افتاده اند ینان شب به گرفتار نیپرداخت اجاره بها و تأم یاز کارگران برا یاریباشند، بس کاریروز ب کیتوانند 

 ایکه قرارداد موقت  یکارگران از یبه تعداد قابل توجه یکاریب مهیکه ب میهست نیمتأسفانه شاهد ا نکهیبر ا دیبا تأک کیتاج 

مانند نظافت  ییو کارها  ینشدند به سمت دستفروش یکاریب مهیکه مشمول ب یشود گفت: کارگران یداشتند پرداخت نم یشفاه

 اریبس یدیتول یبنگاه ها تیوضع نکهیهم که قرارداد کار دارند، با توجه به ا یرفته اند.  اما آن دسته از کارگران یو مسافرکش

نظم نشود، حق  یشما ب مهیسابقه ب نکهیا یکارفرما به آنها اعالم کرده است، برا اینکرده اند  افتیحقوق در ایاب است, خر



 دندید بیکه با کروناآس ییکارگران در کارگاه ها رصدد۳۰.حداقل میبده میتوان یکنم اما حقوق را نم یرا پرداخت م مهیب

 .بوده اند نگونهیا

 نکهیا یبرا انیکنند کارفرما یم لیاز کارشناسان تحل یکارگران است. برخ دیموضوع مشکل جد نیا م،یبه گزارش تسن 

از دستمزد  یکنند اما خبر یرا پرداخت م مهیب ستیکنند و ل یبهره مند شوند، کارگر را اخراج نم یتیحما التیبتوانند از تسه

  .ستین

شوند و  یتر م ریو فق ریاز قبل فق شتریکارگران هستند که ب نیو ا شود یبه ضرر کارگران تمام م یبار هم خالء قانون نیا 

 یرا هم پرداخت نم یقبل یایحقوق و مزا زین التیتسه افتیبعد از در یکه سوء استفاده کرده اند هم  حت یانیاز کارفرما یبرخ

  .کنند

 ۲۷            ۱۳۹۹اردیبهشت 

 

 

 انریاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 ماه حقوق ۵اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری اروند کنارنسبت به عدم پرداخت 

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

ماه  ۵اردیبهشت، کارگران شهرداری اروند کناردر استان خوزستان برای اعترض نسبت به عدم پرداخت  ۲۷روز شنبه 

 .حقوق دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند

هایی با مضامین:"بی حقوقی، گرسنگی، بیماری، نداری و بی اعتباری" ، "پول نان  گان با برافراشتن دست نوشتهکنند تجمع

نداریم"، "شرمنده خانواده مان هستیم "، " گدا نیستیم کار داریم ولی حقوق نداریم" اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی معیشتی 

 بنمایش گذاشتند.

 



جمع به خبرنگار رسانه ای گفت: بیش از پنج ماه است حقوق کارگران این شهرداری پرداخت یکی ازکارگران حاضر درت

 .نشده است

وی افزود: پرداخت نکردن حقوق کارگران شهرداری موجب شده تا این کارگران برای گذران زندگی خانواده خود از دوستان 

 .رو هستند یروس کرونا با مشکل روبهو آشنایان پول قرض کنند و اینک در ماه رمضان و شرایط انتشار و

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

  

 یتا ناتوان« دروازه خاش»دوِر  حاصل یو بلوچستان/ از نشستن ب ستانیکارگران روزمزد س یها دغدغه

   !فرزندان یآموزش یازهاین نیدر تام

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

از  شیاگر پ یحت ندیگو یکارگران م نیدارند. او بلوچستان از فقدان کار و درآمد انتقاد  ستانیس یو فصل یساختمان کارگران

  .میشو ینم یکاریب مهیمشمول ب م،یپرداخته باش مهیب نیا

  

انتقاد  دیدر سال جد یکاریاز ب لنا،یو بلوچستان در تماس با خبرنگار ا ستانیاستان س یاز کارگران روزمزد و فصل یجمع

 .کردند

قبل دچار رکود و  یها ل از سا شتریاستان ب یساخت و ساز و عمران یها تیفعالبحران کرونا،  لیکارگران، به دل نیگفته ا به

 .هستند یکاریدچار ب شهیاز هم شیکارگران روزمزد ب ل،یدل نیشده است و به هم یلیتعط

و  ستانی: در سدیگو یهستند، م کاریدرصد کارگران روزمزد استان ب ۵۰از  شیب نکهیا انیکارگران با ب نیاز ا یکی

 یدامان کارگران فصل یکاریمتوقف شده است و ب زین یساختمان یوجود ندارد؛ کارها یدیتول یستان، کارخانه و واحدهابلوچ

 .و ساده را گرفته است

 نیابتال به کرونا در ا بیو بلوچستان و باال رفتن ش ستانیشدن س یوزارت بهداشت از احتمال بحران یگذشته سخنگو روز

 نیاز پس تام میتوان یو نم میخانوار را ندار یاقالم بهداشت دیخر نهیهز ی: ما حتندیگو یم یفصلاستان خبر داد. کارگران 



 یمجاز لیتحص یامکانات الزم برا میقادر نبود زیمدارس ن یلیتعط امیدر ا م؛ییایبرب ها ندهیشو ایکننده  یمحلول ضدعفون

 .میستین زیآن ن دیو قادر به خر میارهوشمند ند یگوش یاز ما حت یلیچراکه خ میفرزندانمان فراهم کن

به  مینینش یم« دروازه خاش»شهر زاهدان ازجمله  یاصل نیادیدور م یمتوال ی: روزهاندیگو یو بلوچستان م ستانیس کارگران

درآمد به خانه  یالیدو ساعت هم که شده سر کار ببرد اما اغلب اوقات بدون ر یبرا یما را حت ییکارفرما دیشا نکهیا دیام

 .ردیگ یبه ما تعلق نم زین یکاریب مهیب ی. حتمیگرد یبازم

 نیمحروم بکند؛ چراکه در ا یها و روزمزد در استان یکارگران فصل شتیبه حال مع یفکر دیکارگران، دولت با نیگفته ا به

 .شوند یبحران مواجه م با یاریبس یها ندارند و خانواده ینیگزیمنبع درآمد جا چیساخت و ساز، کارگران ه یلیها با تعط استان

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

 

   مطالبات خود هستند افتیتهران خواستار در یشهردار ۲۰سبز منطقه  یکارگران فضا

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

اند، خواستار  نکرده افتیمانکاردریخود را از پ ۹۸و سنوات سال  یدیتهران که ع یشهردار ۲۰منطقه  ۳ هیناح کارگران

  .تهران شدند یشهردار یاز سومطالبات خود  تیمشخص شدن وضع

  

 یکارگر در بخش فضا ۶۰گفتند: حدود  لنایتهران در تماس با خبرنگار ا یشهردار ۲۰منطقه  ۳ هیاز کارگران ناح یتعداد

 افتیسال مشغول کارند که جدا از در ۱۵ یبا سوابق باال میرمستقیصورت غ تهران به یشهردار ۲۰سه منطقه  هیسبز ناح

 .اند نکرده افتیو سنوات سال گذشته خود را در یدیع ،یماه سال جار نیقوق فروردماه ح کینکردن 

توان پرداخت به موقع دستمزد کارگران خود را ندارد، در ادامه  یمشکالت مال لیبه دل مانکاریپ نکهیبر ا دیکارگران با تاک نیا

از  کیبود که به هر  شیده روز پ بایکرده، تقر زیسبز وار یبه حساب کارگران بخش فضا مانکاریکه پ یپول نیگفتند: آخر

 .هزار تومان پرداخت شد ۱۰۰ ونیلیم کیکارگران مبلغ 



ما را  یزندگ یها و حداقل شود یکه آنهم به موقع پرداخت نم شود یم زیحقوق وار هیگفتند: دستمزد ما به صورت حداقل پا آنها

 .رو هستند روبه یاریت بسبا مشکال مانیها خانواده تیوضع نی. با اکند ینم نیتام

 افتیسبز مشغول کارند، در یفضا  تهران که در بخش یشهردار ۲۰منطقه  ۳ هیدغدغه کارگران ناح نیتر گفته آنها، مهم به

سال  ۱۵و حدود  روسیکرونا و وعیبا ش  رایکه اخ ستیدرحال نیاست. ا مان  یشغل تیمطالبات معوقه و به خطر افتادن امن

 .میخود هست یشغل تین امنسابقه کار، نگرا

ما  اریماسک و دستکش در اخت رینظ یامکانات بهداشت یکرونا مسئوالن شهر روسیو وعیکردند: با ش حیتصر کارگران

نوروز ما مرتب در بخش   یرسم التیکه بعد از تعط ست یدر حال نیاند ا قرار نداده ۲۰سه منطقه  هیسبز  ناح یکارگران فضا

 .میستسبز مشغول کار ه یفضا

هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه  تهران در خاتمه اظهار کردند: ماه یشهردار ۲۰منطقه  ۳ هیناح یشهردار کارگران

 .دهد یما را تحت فشار قرار م شتریها ب در پرداخت حقوق ریسخت است و تأخ یاقتصاد طی. شرامیخود هست

تهران در گفتگو  یشهردار ۲۰سه منطقه  هیناح یخدمات شهر سیرئ« رنجبر دیسع»ماه  نیفرورد ۲۴ خیدر تار نیاز ا شیپ

 .ماه داده بود نیو سنوات کارگران را به همراه حقوق فرورد یدیوعده پرداخت ع لنا،یبا ا

۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 

 

 

اقتصاد بر تِن حقوق  یها بی/ زخِم آسخواهند  یرا نم یساز یرنجِ خصوص« زغال سنگ کرمان» کارگران

   کار

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

 روسیاخبار و ریگیکه پ یاند. افراد گرفته« کرونا»صدر اخبار را از « شرکت زغال سنگ کرمان»کارگر  ۳۰۶۴روزها،  نیا

  جمع شوند؟ ییسالمت خود را بزنند و هر روز در جا دیق یا موجب شده است که عده ی: چه عاملپرسند یهستند با تعجب م

  



از  فعال، مهیمعدن فعال و ن ۴۲۰از  یاستان کشور که با برخوردار نیثروتمندتر مییکرمان اگر نگو لنا،یگزارش خبرنگار ا به

کشور  «زیکارخیب» یها استان فیدر رد ،یدرصد ۱۱.۴ یکاریاستان با نرخ ب نیحال، ا نیکشور است. با ا یها نیثروتمندتر

گفته  ،یاسالم یدر مجلس شورا ریردسو ب رجانیس یها شهرستان ندهینما «پور حسنشهباز »حال  نیقرار گرفته است. در هم

 توان یاستان م نیمعادن ا یها تیظرف لیبا تکم نکهیفقر قرار دارند. جدا از ا رخطیهزار خانوار ز ۵۵۰استان  نیاست که در ا

شرکت زغال سنگ »نمونه  یندارند. برا ناشتغال کرما نیدر تام یرا از آن جمع کرد، معادن سهم کم یکاریبساط فقر و ب

از  یبرخ تیکرده است؛ هرچند در رعا جادینفر شغل ا ۳۰۶۴ یفعال، برا مهیاز چند معدن فعال و ن یبا برخوردار« انکرم

  .وجود دارد ییها ثیحقوق کار در آن، حرف و حد

 کی کیگوش  خیکرونا ب روسیکه و ییرا با تجمعات چند روزه شروع کردند؛ آنهم در روزها ۹۹شرکت سال  نیا کارگران

جمعه تجمع  ی و دفاتر ائمه یشرکت، استاندار یماه گذشته صدها نفر از آنها مقابل ساختمان مرکز کیاست. در   نشستهآنها 

اعتراض  لیآش ی به مشکالت خود شدند. چهار شهر کرمان، زرند، راور و کوهبنان پاشنه یدگیکردند و خواستار رس

ها به  ها در راور، زرند و کوهبنان قرار دارند. اعتراض و تونل شرکت در کرمان و معادن یکارگران هستند: ساختمان مرکز

 آور، انیسخت و ز اغلدر مش مهیپرداخت حق ب ی به عنوان هر سال سابقه ۱.۵ ی مشاغل، محاسبه یبند اجرا نشدن طرح طبقه

مستمر  عتیه طبک یورود سهام شرکت مادر زغال سنگ کرمان به فرابورس و انعقاد قرارداد موقت در کار یبرا میتصم

  .گردد   یدارد، برم

« رضا مسرور»ماه،  بهشتیارد ۲۲است،  «رانیفوالد ا یصندوق بازنشستگ»آنجا شرکت زغال سنگ کرمان متعلق به  از

کار استان،  رکلیشرکت، مد رانیاز کارگران، مد یتعداد ،یبا حضور و یا آن، به کرمان سفر کرد. جلسه رعاملیمد

ماه در محل کار  بهشتیارد ۲۳جلسه مصوب شد که کارگران از  نیا انیو کوهبنان برگزار شد. در پا فرماندارن زرند، راور

هزار تومان به دستمزد  ۵۰۰طرح حدود  نیا یمشاغل اجرا شود. با اجرا یبند حاضر شوند تا در عوض آن طرح طبقه

 شیدهند؛ چراکه آنها خواهان افزا انیخود پا هم موجب نشد تا کارگران به اعتراض میتصم نیاما ا شود یکارگران اضافه م

سال  ۲ دیبا ۱.۵ یکه به جا ندیگو یم نیمشاغل هستند. همچن یبند در قالب طرح طبقه شانیتومان به دستمزدها ونیلیم ۱حدود 

 نیزم قیآنها در نظر گرفت تا آن دسته از کارگران که در عم یدر مشاغل سخت برا مهیرا به عنوان هر سال پرداخت حق ب

  .کار کنند یسال تمام تا زمان بازنشستگ ۲۰ دیبا ۱.۵با محاسبه  کهیسال کار بازنشسته شوند؛ درحال ۱۵اند، با  ه خموده شد

« فوالد تجارت داالهو الملل نیشرکت ب»وارد کردن  یدولت برا میماندن اعتراض کارگران، تصم  داریپا لیدل نیتر مهم اما

متعلق به صندوق  ،یدرصد ۱۰۰ان به فرابورس است. سهام شرکت داالهو به صورت شرکت مادر زغال سنگ کرم یعنی

درصد از  ۱۰تا  ۵ دیصندوق فوالد است، بر اساس برنامه، داالهو هم با مِ یاست اما از آنجا که دولت ق رانیفوالد ا یبازنشستگ

 ی ر زغال سنگ کرمان پنج شرکت تابعهفوالد تجارت داالهو عالوه ب الملل نیسهام خود را در بورس عرضه کند. شرکت ب

 یها فرآورده ران،یا یاژیزغال سنگ پرورده طبس، مجتمع فوالد خراسان، فوالد آل ران،یا یهم دارد: سنگ آهن مرکز گرید

 زانیبودن م زیاما با توجه به ناچ شوند یوارد فرابورس م نگیهلد کیشرکت در قالب  ۶ نیاساس، ا نینسوزآذر. بر ا

  .ماند یم یفوالد باق یهمچنان در دست صندوق بازنشستگ «یسهام کنترل» ه،یاول ی عرضه

  یاز حضور بخش خصوص ینگران

 ی سهام شرکت زغال سنگ کرمان در بدنه یکارگر شرکت زغال سنگ کرمان معتقدند که ممکن است، واگذار ۳۰۶۴

 یشرکت به صندوق بازنشستگ نیا یه واگذارمعتقدند ک یا به شرکت شود. هرچند عده یداالهو، منجر به ورود بخش خصوص

 ی داد اما برابر دادنامه رییتغ یبه خصوص یرا از دولت رکتش نیا تیاتفاق افتاد، ماه ۹۳که سال  ون،یفوالد در قالب رد د

ششم پنج ساله  ی قانون برنامه ۱۲صادر شده است، به استناد ماده  ۹۸آذر سال  ۱۶ خیکه در تار ،یعدالت ادار وانید ۲۴۵۵

سهام،  رمنقول،یو غ ولازجمله اموال منق ها ییتعهدات و دارا ارات،یاخت ف،یوظا ی هیفوالد با کل یتوسعه، صندوق بازنشستگ

اساس  نی. بر اابدی یانتقال م یمستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع تیاسناد و اوراق با حفظ هو یموجود ازات،یامت

بودن  یکه در مقام دولت ییآرا ،یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک ۸۹ه و ماد ۱۲ماده  ۲بند  یدر اجرا

   .و موافق مقررات است حیفوالد صادر شده صح یصندوق بازنشستگ

 یآن در فرابورس، اجرا یگذار هیسهام شرکت سرما ی دارد و عرضه یدولت تیماه رانیفوالد ا یصندوق بازنشستگ نیبنابرا

شرکت انجام  نیا ی هیسرما نیتام یو برا ۴۴اصل  یابالغ یها استیس اتیمنو نیو در جهت تام ین اساسقانو ۴۴اصل 

 ۷درصد از سهام خود را به ارزش حدود  ۱۰)شستا(،  «یاجتماع نیسازمان تام یگذار هیشرکت سرما»چنانکه  شود؛ یم

از  یتعداد ۹۹سال  انیهم تا پا «یکشور یشستگصندوق بازن»وارد بازار بورس کرد.  یتومان در سال جار اردیلیهزار م

 ونیسیعضو کم ،«یمیمحمد رضا پورابراه( »بهشتیارد ۲۷. روز شنبه )کند یم هیخود را روانه بازار سرما یها شرکت

رونق بورس ارائه کرد. راهکار  یراهکار برا ۱۰ ،یجمهور سیرئ «یحسن روحان»به  یا مجلس با ارسال نامه یاقتصاد



مجموعه  ریز یها مانند شرکت یردولتیغ یعموم یعرضه سهام نهادها»است:  یبازنشستگ یها وف به صندوقمعط یسوم و

 لیشروع و تکم یحاصل از فروش سهام برا ینگینقد تیو ...  پهدا یکشور یصندوق بازنشستگ ،یاجتماع نیسازمان تام

   «.کشور یناتمام در جهت توسعه اقتصاد یها پروژه

 یپوشال یها بر سر وعده جدال

 رعاملیمد« رضا مسرور»سنگ به بورس هستند اما   ورود شرکت زغال راتینگران تاث شهیاز هم شتریکارگران ب حال

: دهد یشدن شرکت شغلش را از دست نم یبورس لیبر دل یکارگر چیداده است که ه نیفوالد تضم یصندوق بازنشستگ

در «. خود ندارد بلکه به دنبال احقاق حق آنان است ارگرانک علت یب لیبر تعد ییکدام مبنا چیداالهو ه ایشرکت ذغال سنگ »

 نیاز ا یاست که بخش نیما ا شنهادیپ»شدن داالهو است، گفت:  یکه مانند مسرور موافق بورس یمیحال که پورابراه نیهم

که سهامدار  ییها رکتبه کارگران ش نیبه بازنشستگان به عنوان صاحبان شرکت و همچن یحیترج یها سهام به صورت نرخ

و  هیبازار سرما طیآن متعلق به شرکت صندوق فوالد کشور است، واگذار شود. باتوجه به شرا تیریو مد تیو مالک یاصل

که در  یباشد. در بحث ابهامات یاقدام در سال جار نیدر ا تیموقع نیبهتر رسد یمربوط به عرضه سهام به نظر م یها تیجذاب

  «.کارگران و مسئوالن استان قانع کننده باشد یبرا حاتیتوض میواردیشرکت داالهو بود ام

  از تکرار گذشته ینگران

 ی که هنوز ارائه یحیکه سهام ترج رسد یدار شدن اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان، به نظر م توجه به ادامه با

آنها را  تیرضا  خراج هنوز کارگران، نتوانستههمچون عدم ا ییها نیدارد، و تضم بیبه تصو ازینشده است و ن یآن قطع

شرکت زغال  یعدالت ادار وانید یاز آنجا که برابر را»گفت:  لنا،یبه ا شرکت، نیکارگران ا ندگانینفر از نما کیجلب کنند. 

خود هستند. اگر سهام شرکت زغال  شتیو مع یشغل تیکارگران خواهان بهبود امن شود، یمحسوب م یسنگ کرمان دولت

کسب آنها هستند،  یپکه کارگران در  یازاتیامر تمام امت نی. اشود یمطرح م یساز  یسنگ وارد بورس شود، بحث خصوص

 نیاز معادن ا یدر برخ یمانکارانی. در حال حاضر پشود یآنها ابراز م ی تجربه یکارگران از رو ی. نگرانبرد یم انیرا از م

 یها بیاز کارگران ما دچار آس ی. هر سال تعدادرندیگ  یم  دهیارگران را ناک یمنیو ا یشغل تیشرکت حضور دارند که امن

 «.شوند یم یخاعن عاتیو ضا یبدن

 اریهمچنان در اخت یهستند و معادن اصل گریمعادن د یها تیدر حال فعال کردن ظرف مانکارانیالبته پ»افزود:  یو

آنها وجود دارد که  یبرا ینگران نیقرارداد هستند اما ا فوالد طرف یکارگران با صندوق بازنشستگ شتریکارفرماست و ب

که به  یطیدر شرا ژهیکند؛ به و تیرا تقو یو بخش خصوص مانکارانیسهام آن، پ یشرکت در قالب واگذار یساز یخصوص

است  . در حال حاضر شرکت قبول کردهمیهست زیآم مسالمت یصنف یها مذاکره و اعتراض ریخود از مس یدنبال مطالبات صنف

به  تومانهزار  ۵۰۰قرار دهد و حدود  یرا مورد بازنگر شد یمشاغل که در گذشته در شرکت اجرا م یبند که طرح طبقه

شرکت  نیهستند. کارگران ا« مس سرچشمه  شرکت»طرح مانند  نیا یدستمزد کارگران اضافه کند اما کارگران خواهان اجرا

 ونیلیم ۱ افتیاما ما خواهان در کنند یم افتیهزار تومان در ۸۰۰و  ونیلیم ۱مشاغل حدود  یبند تنها از محل طرح طبقه

    «.شده است نییکه تع یزانیدو برابر م یعنی م؛یتومان هست

سال  ۱۷کارگران استخراج شرکت زغال سنگ کرمان پس از »کرد:  حیکارگران شرکت زغال سنگ کرمان، تصر ی ندهینما

سال سن  ۴۰از  شیکار، ب سابقه یکه کارگران دارا یطیدر شرا کنند؛ یم افتیمزد درتومان دست ونیلیم ۳کار، تنها حدود 

کنند؛ پس الزم است  نیخود را تام یزندگ یها نهیدستمزد هز زانیم نیبا ا ستند،یدارند و هر کدام چند فرزند دارند. آنها قادر ن

     «.ردیگقرار  یمورد بازنگر یتر مناسب ی مشاغل به گونه یبند   که طرح طبقه

در مشاغل سخت، گفت:  مهیسال به عنوان هر سال پرداخت حق ب ۲در نظر گرفتن  یبا اشاره به خواست کارگران برا یو

و... ( کار  یموتورچ ،یبونکرچ کورکار،یدر مشاغل مربوط به استخراج زغال )پ یکارگران معدنچ نکهیباتوجه به ا»

با  ۱.۵ بیسال کار با ضر ۲۰ یاست که بخواهند به جا یعیطب وقرار دارند و حوادث  ها بیبه شدت در معرض آس کنند، یم

است. حال  ختهیکارگران را برهم ر یموقت، ثبات شغل یحال قراردادها نیبازنشسته شوند. در هم ۲ بیسال کار با ضر ۱۵

گر یُخرد شدن دو  یشغل تیامن تیاز ورود به بورس و  احتمال بدتر شدن وضع توان یچگونه م یطیشرا نیدر چن

  «.کارگران نگران نشد یها خواسته

 است یبه بورس الزام قانون ورود

قانون  یها دارد که شرکت تمام خواسته دهیشرکت زغال سنگ کرمان، برخالف کارگران عق رعاملیمد« مرتاض سامان»

گفت:  لنا،یمورد به ا نیدر ا ی. وردیگ یصورت م یالزام قانون یکارگران را پاسخگو بوده است و ورود به بورس هم از رو

قانون است. قانون  نیکه ا یدر حال م؛یو ن ۱بازنشسته شوند، نه  ۲ بیاست که با ضر نیکارگران ا یها از خواسته یکی»



 نیسال. بنابرا ۱۵است نه  یپرداز مهیسال ب ۲۰ ازمندیدر مشاغل سخت ن یمقرر داشته است که بازنشستگ یاجتماع نیتام

شود؛  یدائم شانقرارداد خواهند یم نیدهد. کارگران همچن رییرا تغ یا مهیبرخالف قانون محاسبات ب تواند یشرکت نم

 یدارند و در سالها نیکار مع ی ساله ۱. کارگران ما با شرکت قرارداد ستیقرارداد دائم ن رانیدر ا یکارگر چیه کهیدرحال

  «.میا اخراج نکرده ای لیاز آنها را تعد کیچیه ریاخ

 دیشود اما با یشرکت زغال سنگ کرمان به بورس برود و خصوص میخواه  ینم ندیگو یکارگران م یاز طرف»فزود: ا یو

 ۴۴اصل  ون،یفوالد، آنهم در قالب رد د یاز دولت به صندوق بازنشستگ ۱۳۹۳شرکت در سال  یتوجه داشت که با واگذار

 یبازنشستگ یها مانند صندوق ییها به مجموعه ۴۴اصل  قالبکه در  ییها در شرکت اجرا شده است. شرکت یقانون اساس

درصد از سهام خود را وارد آن کنند تا  ۱۰تا  ۵سال وارد بازار بورس شوند و  ۵اند، موظف هستند که ظرف   واگذار شده

 یادفوالد هم تعد ی، که مشارکت مردم در اقتصاد است، محقق شود. صندوق بازنشستگ۴۴اصل  یابالغ یها استیاهداف س

شرکت که  کیزغال سنگ طبس، زغال سنگ کرمان، سنگ آهن بافق را در  ران،یا یاژیخود مانند فوالد آل یها از شرکت

است که  نیکار هم ا نی. علت اکند یم هیو آن را وارد بازار سرما زدیر یدارد م اریدرصد سهام آن را در اخت ۱۰۰

 ییارزش افزوده باال توانند یدر سال دارند و م ییباال یسودها یاژید آلمانند سنگ آهن بافق، فوالد خراسان، فوال ییها شرکت

  «.هزار بازنشسته دارد ۸۰که  یکنند؛ صندوق جادیفوالد ا یصندوق بازنشستگ یرا برا

. با شوند یشرکت وارد بورس م نیرا ندارند در کنار ا ییباال یکه سودده ییها جهت، شرکت نیبه هم»کرد:  حیتصر مرتاض

. در شوند یسهام قدرتمند م ی و مجموعه شود یسنگ کرمان کمتر م سهام زغال زیشکل ورود داالهو به بورس، افت و خ نیا

 کهیکنند؛ درحال افتیتومان در ونیلیم ۱ یبابت نفر نیاز ا خواهند یم رگرانگفت که کا دیمشاغل هم با یبند مورد طرح طبقه

احمد »دکتر  یآقا یعنی ران،یمشاغل ا یبند متخصص طبقه نیتوسط بهتر صورت گرفته یمشاغل با بازنگر یبند طرح طبقه

. شود یتومان، اضافه م ارهز ۵۳۰اساس، به دستمزد هر کارگر  نیدر در دستور اجرا قرار گرفته است. بر ا «یعشر یاثن

زغال را  دیت کند. ما بادستمزد پرداخ یو فوالد یمعدن یها شرکت ریسا ی است که شرکت زغال سنگ نتواند به اندازه یبعیط

حال به اذعان مسئوالن اداره کار کرمان و  نی. با امیکردن آن به پول، دستمزد کارگران را بپرداز لیو پس از تبد میبفروش

تومان  ونیلیم ۱شرکت اعالم کرد که  یمشاغل را اجرا کردم؛ حت یبند  دست و دل بازانه طرح طبقه یلیوزارت کار، من خ

  «.اما در قالب کارانه پردازد یمهم به کارگران 

سمت،  نیو پس از انتصاب خود در ا شیشرکت پ نیا یاقتصاد طیشرکت زغال سنگ کرمان با اشاره به شرا رعاملیمد 

تومان هم به  اردیلیم ۵۴انباشته داشت.  انیز اردیلیم ۳۰۰داده شد،  لیبه من تحو ۹۶شرکت در سال  نیکه ا یزمان»گفت: 

نفر را  ۱۰۰، ۹۶تا  ۹۲از سال  نیبدهکار بود. همچن یاتیمال امورتومان به  اردیلیم ۱۱۰دهکار بود. ب یاجتماع نیتام

 کردند یمصرف م ریش شان یسالمت یبرا دیبودند. کارگران با  نکرده افتیکار خود را در انیبازنشسته کرده بودند که پاداش پا

ماه معوقات  ۴و  شد ینم دیتمد نکارگرا یها مهیب  دفترچه نی. همچنآنها را قطع کرده بودند ریسال بود که ش ۱۴تا  ۱۳اما 

عضو انجمن زغال سنگ بارها جلسه گذاشتم  کیمن به عنوان  یروز پرداخت شد؛ حت به ها یبده نیوجود داشت. تمام ا یمزد

ت زغال سنگ از دست شرک یمحصول معدن ۵. در آن زمان میشمش وصل کن متیو به ق میده شیزغال را افزا متیتا ق

اداره صمت  رد،یاستخراج صورت نگ یسال از واحد معدن ۳دقت داشت که اگر  دیخارج شده بود و از دست رفته بود. با

از دست رفته را به شرکت  یبا تالش خود تمام واحدها رانیمد ی اما مجموعه ردیگ یم لیمنطقه آن محدوده را تحو

 یمعدن امروز باال نی. امیکرد ایاح سنگشرکت زغال  یافتخار، برا کیعنوان را به  «یشمال لیآبن»معدن  یبرگرداندند؛ حت

  .انجام شد نجانبیا تیریدر زمان مد نهایا ی . همهمیا   آن را هم گرفته یبردار تومان ارزش دارد. پروانه بهره اردیلیهزار م

 ماتیضرب نامال ریمعادن ز کارگران

معادن به  یواگذار ،یدر معادن دولت مانکارانیحضور پ ریگذشته تحت تاث یها در سال رانیمعادن زغال سنگ ا کارگران

 ،یجان تیامن یاند، پاسخگو نتوانسته انیحال کارفرما نیو... تحت فشار قرار گرفتند. در هم یلیتعط ،یبخش خصوص

مزد  کشند، یکه م یا زحمتمتناسب ب چگاهیکارگران استخراج که ه ژهیآنها باشند؛ به و یشغل نتیو تزلزل ام یشتیمشکالت مع

 شان، یدستمزدها با مخارج زندگ زانیبودن کارگران معادن زغال سنگ و متناسب نبودن م نی. با توجه به روستانشرندیگ ینم

  .سازد یم ریناپذ اجتناب را شان یشتیمع طیکار آنها بهبود شرا ی. سخترندیگ یقرار م ریکارگران پرتالش اما فق فیدر رد

 یعابد امی: پگزارش

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

   کرونا چقدر است؟ یکاریب مهی/ بمیبه حال خود رها شو میکه دو ماه و ن مینکرد یپرداز مهیها ب سال



۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

 اش یآنقدر اندک باشد که کارگر نتواند زندگ یمقرر نیکند. اگر ا نیکارگر را تام کی یحداقل یبتواند زندگ دیبا یکاریب مهیب

است  یعیامرار معاش باشد. طب یبرا یبزند و به سراغ راه رونیاز خانه ب یکاریدر بحران ب شود یبور مکند، مج نیرا تام

  .زا باشد بحران تواند یبود که خود م میرا شاهد خواه زیآم تناقض یتیوضع یکاریکه در بحران ب

  

 بیبه علت کرونا آس شتشانیکه مع یرانکارگ م،یدان یمدت هنوز نم نیدر ا« هشتاد روز گذشت!» لنا،یگزارش خبرنگار ا به

و نان  یو ... شده و رفاه و دلخوش یطالق، دزد ،یاند؛ فقر عامل چه تعداد خشونت خانگ کرده یچطور گذران زندگ ده،ید

هنوز به آنان  یکاریب مهیاند و ب نام کرده ثبت یکاریب مهیب ینفر برا هزار ۸۶۰از  شیسفره چند کارگر ربوده شده است. ب

 فرما شیو ... به بهانه خو بافانیقال ،یکارگران ساختمان ،یازجمله رانندگان تاکس یادیاخت نشده است. بماند که کارگران زپرد

 .محروم هستند یکاریب مهیب یمقرر افتیبودن از در

 تیمعکه دولت ج شود یم یسه ماه گر،یروز د ۱۵اما تا  زند یبحران سرعت عملکرد، حرف اول را م تیریمد یتئور در

 یاجتماع نیاز دستمزد خود را به تام یهستند که هر ماه مبلغ یدسته کارگران نیرا به حال خود رها کرده است. ا یبزرگ

 تیاز دو ماه تمام است، بدون حما شیبحران کمک حالشان باشد اما ب و یسخت طیکه در شرا دیام نیبه ا کردند، یپرداخت م

  .برد یسوال م ریرا ز یپرداز مهیفه بفلس یامر به کل نیاند. ا کرده یزندگ

نشده که  ییآزما یهنوز راست که یدرحال گذرد یکشور پرداخت شده، نم تینفر از جمع ونیلیم ۳که به  یاز مبالغ یادیز مدت

 اریمع میدان یاند. اساسا نم شده  فاکتور گرفته یتیبه اشتباه از فهرست حما یبرخ ایتعداد پرداخت شده  نیمبلغ به هم نیا ایآ

آن  یارهایکه مع یلیو به دال ستندین ریبگ حقوق ر،یبگ یشده، مستمر مهیآنها، ب میدان یم فقط ست،ینفر چ ونیلیم ۳انتخاب آن 

  .ندارند یمنبع درآمد چیافراد ه نیا شود یو گفته م اند دهید بیکرونا آس وعیش یدر پ ست،یشفاف ن

 رند؟یبگ یکاریب مهیب دیکارگران با کدام

آنان را فراهم کرده است. آنها در  یپناه یعدم اتحاد موجبات ب نیبخش طبقه کارگر هستند که هم نیتر نامتشکل دها،روزمز

 تیدر جمع دیبا یلیاز آنها را در دستگاه تحل یلیاند. در واقع خ کرونا شغل و درآمد اندک خود را از دست داده وعیش طیشرا

 حیتصر یقانون اساس ۲۸که در اصل « اشتغال کامل جادیا»بر  یخود مبن فهیز وظا ولتاز عدول د یقرار داد و مصداق کاریب

به  چگاهیه یکاریاجرا نشدن و ب یاست برا یاصل دارانه هیدر نظام سرما ،یقانون اساس ۲۸است که اصل  یعیشده است. طب

  .دیصفر نخواهد رس



 اریبس تیکه جمع خورد یبه چشم م ثباتکاران یاز ب یاریاز کرونا نام بس  دهید بیفهرست مشاغل آس نیدر ب یکنون طیشرا در

  .گذران عمر حساب کنند یبرا یکاریب مهیب یرو توانند یم امیا نیهستند و در ا مهیمشمول ب یکمتر

 

 یها بانک یفهرست هم مبنا نیاز کرونا منتشر کرده است. ا دهید بیاز مشاغل آس دیفهرست جد کی را  یاخ یمرکز بانک

 عیو توز دیفهرست شامل مراکز تول نی. ایکاریب مهیپرداخت ب یقرار خواهد گرفت و هم مبنا التیپرداخت تسه یعامل برا

)وزارت صنعت، معدن و  ها یفروش هیها، اغذ خانه قهوه ،ییرایپذ یتاالرها ،یها، طباخ ها، بوفه آماده اعم از رستوران یغذاها

 رها،یپذ مهمان ،یو گردشگر یجهانگرد یها ها، مجتمع آپارتمان هتل ها، شامل هتل یتجارت(؛ مراکز مربوط به گردشگر

ها  و موزه یراه نیب یخدمات ،یحیتفر ،ییرایپذ ،یمراکز اقامت ،یگرد ها، زائرسراها، مراکز بوم مهمانسراها، مسافرخانه

 یلیر ،یا جاده ،ییوااعم از ه یمسافر برون شهر ی(؛ حمل و نقل عمومیدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثی)وزارت م

 ،ی)وزارت کشور(؛ دفاتر خدمات مسافرت یمسافر درون شهر ی(؛ حمل و نقل عمومی)وزارت راه و شهرساز ییایو در

و  دیحسب مورد(؛ تول ارتیو سازمان حج و ز یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم)وزارت  یارتیو ز یگردشگر

و کفش )وزارت صنعت، معدن و تجارت(؛ مراکز  فیک عیو توز دیتول پوشاک )وزارت صنعت، معدن و تجارت(؛ عیتوز

و  یورزش یها و مجتمع ها )وزارت صنعت، معدن و تجارت(؛ مراکز، باشگاه وهیو آبم یبستن ،یخشکبار، قناد ل،یآج عیتوز

نگ و ارشاد )وزارت فره یا و رسانه یهنر ،یآموزش ،یفرهنگ یها )وزارت ورزش و جوانان(؛ مراکز و مجتمع یحیتفر

 عیو فروش صنا عیتوز د،یحسب مورد(؛ مراکز تول یو فناور قاتیوزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحق ،یاسالم

از وزارت  یبردار پروانه بهره یدارا ی(؛ مؤسسات خصوصیدست عیو صنا یگرگردش ،یفرهنگ راثی)وزارت م یدست

فعال هستند و  یکینیو پاراکل یشگاهیاعم از آزما یصیو تشخ یندرما یها که در حوزه یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

  .و گرمابه )وزارت صنعت، معدن و تجارت( خواهد بود ییبایز یها سالن ها، شگاهیآرا ،یرانندگ یها آموزشگاه

مهم که  یها نهدر کارخا دیاز روند تول یبفرستند و کم یخانگ نهیرا به قرنط یحاضر نشدند تا کارگر صنعت رانیآنجا که مد از

حاکم باشد که  یخاص یلیخ طیشرا نکهیمگر ا ستند؛یهم ن یکاریب مهیثروت در جامعه هستند، بکاهند، آنها مشمول ب دکنندهیتول

 شود، یم نیکارگران تام مهیکه منابع آن از حق ب یکاریب مهیب بیترت نیباشد. به ا گرفته یلیبه تعط میصاحب کارخانه تصم

پول را  نیبه کارگران خود نپردازد و ا یشده است، دستمزد انیز ای یکه دچار کاهش سودآور ییکارفرماخواهد بود تا  یمفر

 یکاریب مهیروزها ب نیکه در ا یعمده کسان نیکند. بنابرا نیشده بود، تام رهیذخ یکاریب مهیکارگران که در صندوق ب بیاز ج

بزرگ کارگران  تیو جمع کارانیب نیب نیوسط اشتغال دارند. در اکوچک و مت یهستند در واحدها یکارگران کنند، یم افتیدر

  .ندارند ییجا یکاریب مهیب تیحما ستیاز ل مهیبدون ب

 یکاریب مهیب یدر پرداخت مقرر تعلل



هزار  ۱۳۳و  ونیلیم ۷کشور  یاجبار شدگان مهیب ،یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاشتغال و ب رکلیگفته مد به

 یدر حد دستفروش یحت ،یشغل چینداشتند و ه یمنبع درآمد چیمدت ه نیاز کرونا در ا دهید بیآس شده مهیهستند. کارگران ب نفر

به  ازیاز آنها نه ن تیهستند که حما یکنند، کسان افتیدر یکاریب مهیکه قرار است ب یانامرار معاش نداشتند. کس یبرا زین

به صندوق  یاز صندوق توسعه مل یاردیلیهزار م ۵از کمک  ی. اگرچه حسن روحانیدارد و نه منابع چندان یدیقانون جد

پرداخت شده که  ییها مهیبپردازند، از محل حق ب شدگان مهیکه قرار است به ب یسخن گفت اما عمده مبالغ یکاریب مهیب

روزها معطل اقدامات  نیا زین دگانش مهیب یوجود حت نیاند. با ا کرده رهیسال ذخ یها کارگران با زحمت و تالش خودشان سال

  .دولت هستند

کرونا در کشور اما  وعیکرد: با وجود گذشت سه ماه از ش حیرابطه تصر نیکار( در ا یعالیشورا ی)عضو کارگر ییخدا یعل

ازمان س نیب یدوگانگ کی ایانجام شده گو یریگیپ نینکردند و طبق آخر دایدست پ یکاریب مهیاز کارگران به ب کی چیهنوز ه

از  یکاریب مهیب یمقرر یتومان منابع بطور مشخص برا اردیلیدارد. پنج هزار م ودو ستاد مقابله با کرونا وج یاجتماع نیتأم

هزار نفر  ۷۶۰اند که  نام کرده ثبت یکاریب مهیب یهزار نفر برا ۸۶۰از  شیاست و طبق آمارها ب افتهی صیدولت تخص یسو

 .خته شدندشنا یکاریب مهیاز آنها مشمول ب

 کمتر خواهد بود یکاریب مهیب یمقرر

(؛ از آنجا که یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاشتغال و ب رکلی)مد ییطبق گفته مسعود بابا نکهیا گرید مسئله

 در خصوص یینها میخواهد بود، تصم یمل تیامن یعال یکرونا، به منزله مصوبات شورا یاعالم شده مصوبات ستاد مل

کارگران  شود، یم ییستاد مقابله با کرونا مصوب و اجرا یشود، از سو پرداخت دیبا یکاریب مهیکه به کارگران بابت ب یمبلغ

 .کنند ینم افتیرا در یعاد یکاریب مهیالزاما  همان مبلغ ب یکاریب مهیبابت ب

 بیکه آس یقاعده در مورد کارگران نیخواهد بود. اآمده کمتر  یکاریب مهیکرونا از آنچه در قانون ب یکاریب مهیمبلغ ب نیبنابرا

شده  مهیروزانه ب یمقرر زانیم  ؛یکاریبب مهیقانون ب ۶بر اساس ماده یعاد طی. در شراستیصادق ن ستند،یاز کرونا ن دهید

تا حداکثر  فل،متک ایافراد متأهل  ی. به مقررباشد یشده م مهیکارمزد روزانه ب ایا حقوق و یمتوسط مزد ( ٪۵۵معادل ) کاریب

هزار تومان است،  ۱۸۳حداقل دستمزد که امسال حدودا  ( ٪۱۰) زانیاز آنها به م کینفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر ( ۴)

حقوق  ایمتوسط مزد ( ٪۸۰حداقل دستمزد، کمتر و از ) زا دینبا ریبگ یمقرر یافتیافزوده خواهد شد. در هر حال مجموع در

  .باشد شتریب یو

  رد؟یگ یکرونا م یکاریب مهیپر شده، ب اش یمشمول مقرر یها که تعداد ماه یارگرک ایآ

و امرار معاش کنند  توانند یمبالغ نم نیآنها با هم زیرا به کارگران بپردازد، ن یکاریب مهیکه دولت ب یدر صورت یحت نیبنابرا

محدود است.  رد،یگ یتعلق م یکاریب مهیب یمقرر شدگان، همیکه به ب ییها باشند. ضمنا  تعداد ماه یبه دنبال شغل دیبا ریو ناگز

 یاعم از دوره اجرا یکاریب مهیب یایاز مزا یاز زمان برخوردار یجمع مدت پرداخت مقرر ؛۷بر اساس بند الف ماده 

 یبقه کلماه بر اساس سا( ۵۰حداکثر ) نیمتکلف ای نیمتأهل یماه و برا( ۳۶حداکثر) نیمجرد یآن برا یدائم ایو  یشیآزما

مقابله با کرونا  یتوسط ستاد مل دیبا ابد،ی شیامدت افز نی. اگر قرار باشد که اباشد یو به شرح جدول م مهیپرداخت حق ب

 .مصوب شود

 یکاریب مهیاند، مشمول ب کرده افتیرا در یکاریب مهیب یمقرر شده برا یها که تمام تعداد ماه یافراد ستیمشخص ن هنوز

در سامانه ثبت نام  زین انیمتقاض نیبهتر است که ا نی. بنابراستیرابطه در دست ن نیدر ا یقیدق حیز توضنه و هنو ای شوند یم

  .کنند

 یکاریب مهیب ینام برا ثبت نحوه

 ۱۵ انیتا پا ۹۸اسفند ماه  ۲۳گفت: از  یکاریب  مهیب نینام در سامانه آنال و نحوه ثبت امکیدرباره زمان ارسال پ ییبابا مسعود

که فعال  میکه مشمول نشدند اشاره کرد یکسان امکی. در پمیارسال کرد امکیپ م،یداشت ینام هر تعداد ثبت ۹۹ نیدفرورو

و کد کارگاه را وارد سامانه کنند. اگر  مهیکد ب مه،یب یکد مل  دیبا یکاریب مهیب انی. متقاضندمراجعه به ادارات کار نداشته باش

. اگر فرد دیستین یکاریب مهیکه مشمول ب ردیگ یم امینداشته باشد، همان لحظه پ یپرداز مهیب ایمشمول قانون کار نباشد  یکس

 کیهمان لحظه  کند یرا در مراحل بعد در سامانه وارد م یهو کارگا یبود، اطالعات شخص یکاریب مهیشده، مشمول ب مهیب

 .شود یصادر م زانیعز یبرا یریکد رهگ

عمل  یاجتماع نیمشترک با سازمان تام نامه وهیاست و بر اساس دستورالعمل و ش ادیز کارانیتعداد ب نکهیبا اشاره به ا یو

شوند و کارگران بتوانند شماره حساب خود را  یعامل معرف یها منابع، بانک نیگفت: قرار بود بعد از ثبت نام و تام م،یکن یم



را به ادارات  یا رسته کیو تفک یبند فت و ما دستهصورت خواهد گر زین یپرداز مهیاز نوع ب شیحال پاال نیوارد کنند. در ع

به کارگران ارسال شود که از  یامکیعامل، پ  و شش بانک یمال نیکه بعد از تام میکرد ینیب شیرساند. پ میها خواه کار استان

   .خود را در سامانه وارد کنند یکارگران بخواهد تا شماره حساب بانک

 یمقرر نیکند. اگر ا نیکارگر را تام کی یحداقل یبتواند زندگ دیبا یکاریب مهیاست که ب نیدارد ا تیهر حال آنچه اهم به

بزند و به سراغ  رونیاز خانه ب یکاریدر بحران ب شود یکند، مجبور م نیرا تام اش یآنقدر اندک باشد که کارگر نتواند زندگ

 تواند یبود که خود م میرا شاهد خواه زیآم تناقض یتیوضع یکاریاست که در بحران ب یعیامرار معاش باشد. طب یبرا یراه

  .زا باشد بحران

 انیدیوح می: مرگزارش

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

 ؛یدریح یاز عل یادداشتی

   که کرونا به ما آموخت ییها درس

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 یها نظام یراکرونا را ب یها درس ر،یز  ادداشتی( در یاجتماع نیسازمان تام رهیمد اتیه سیرئ بی)عضو و نا یدریح یعل

  .است یاجتماع نیتام هیها، لزوم استقرار نظام چندال درس نیاز ا یکی. شمارد یبرم ،یا مهیو ب یتیحما

  

بحران کرونا  انیاز پا یروشن یدورنما یو مل یالملل نیامر در سطح ب انیافکنده و متول هیشوم کرونا هنوز بر جهان سا هیسا 

 ،یاقتصاد یها عرصه یدر تمام کیمیکرونا اثرات پارادا وعیفاجعه ش شک یب د،دهن یآن ارائه نم یریناپذ و برگشت

از آن آموخت و  ییها درس یستیو با گذاردیگذاشته و م یو ... بر جا یطیمح ستیز ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع

کار قرار داد و خود را آماده و  ( در سرلوحهیکرونا در مقطع کنون روسیرفتن کامل بحران و نیبا فرض از ب یآنها را )حت

 .مشابه ساخت یهادهیظهور پد ایمجدد آن و  وعیمقابله با ش یایمه

عملکرد آنان،  یابیو ارز دهیپد نیدر مواجهه با ا ربطیذ انیکارکرد متول نیینسبت به شناخت وضع موجود و تب یستیبا نیهمچن

ها اقدام و به سمت اصالح و  بحران لیقب نیمرتبط با ا ییاجرا و یساختار ،ینیتقن یندهایفرآ یو کالبدشکاف یشناس بیآس

 یآور تا سطح تاب میبحران حرکت نموده و تالش کن تیریمرتبط با مد ییاجرا یرهادر ساختارها و سازوکا یاساس یبازنگر

رونا و تبعات و عوارض از ک یستی. بامیدست ارتقاء ده نیاز ا ییها و ... جامعه را در مواجهه با بحران یاجتماع ،یاقتصاد

 .را جزم کرد عزمو ...  یاقتصاد ،یاجتماع یساز مقاوم یآموخت و عبرت گرفت و برا ییها آن درس

 یشفا یاز ابتالء به کرونا و آرزو یخدمت مقابله با بحران کرونا و درگذشتگان ناش یو خاطره شهدا ادی داشتیگرام ضمن

ها و  اندرکاران مقابله با بحران کرونا بود و تالش قدردان همه دست یستیچه بااگر ،ییکرونا مارانیمجروحان و ب یعاجل برا

 ،یو حصر اقتصاد ها میاز تحر یناش یها تیو محدود قیآنکه باوجود مضا رغمیعلنمود و  میو تکر ریآنان را تقد یمساع

و  یابیمانع از ارز یستیامر نبا نیا کنیول میا شاهد بوده نهیزم نیرا در ا یهیعملکرد قابل توج یالملل نیدر سطح ب یبطور نسب

واقعه اسفبار، نسبت به اصالح امور  نیاز ا نبه سرعت با درس گرفت یستیشود. با ییاجرا یساختارها و سازوکارها ینیبازب

قابله م یالزم برا یها رساختیباال برد و ز یو فرد یخانوادگ ،یا منطقه ،یرا در سطوح مل یآور و تاب یاقدام و سطح آمادگ

 نیدر ا یروراز اقدامات الزم و ض یو تدارک نمود. برخ دیها را تمه بحران لیقب نیبه موقع، هوشمندانه، هدفمند و موثر با ا

 :عبارتند از نهیزم

مازاد و مکمل با  ه،یدر سطوح پا یا مهیو ب یتیحما ،یامداد یها مشتمل بر حوزه یاجتماع نیتام هینظام چند ال یده شکل -۱

 یمال یداریو برخوردار از پا تیکفا ت،یجامع ،یریاصول فراگ تیرعا

 یها دستگاه یتمام یارائه خدمات عموم تیو مسئول یگریامور تصد هیو احاله کل یشهر تیریمد کپارچهیاستقرار نظام  -۲

 ها یبه شهردار ییاجرا

 ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق رمجموعهیوزارت بهداشت و انتقال آن به ز رمجموعهیاز ز یآموزش پزشک یجداساز -۳

 ییامور اجرا انیمتصد یکردهایاز رو یو آموزش یعلم ،یپژوهش ،یقاتیامور تحق یریاز سوگ یریشگیبه منظور پ



در مواجهه بحران کرونا. متاسفانه بخش  یباتوجه به عملکرد نامناسب بخش خصوص یساز یدر روند خصوص دنظریتجد -۴

 ایکنندگان و  به مردم و مصرف نهیسود مورد انتظار به سمت انتقال هز یمحض کاهش موقت نشان داد که به رانیا یخصوص

 .کند یکارگران و کارکنان حرکت م

و خدمات  یعموم یدر ارائه کاالها ژهیمداخله دولت در موارد نقص و شکست بازار بو یالزم برا یها ینیب شیضرورت پ -۵

 یتیدولت و امور حاکم یاساس فیمربوط به وظا یها تیفعال یبا عدم واگذار یساز یخصوص ندیدر فرآ دنظریو تجد یاجتماع

 یدر مواقع بحران که بخش خصوص یبخش خصوص یبجا یبخش دولت ینیگزیجا یدولت برا یساختار یحفظ آمادگ زیو ن

 .کشد یپا پس م

شغل، توان  شت،ید از منظر معافرا ییخانوار به منظور جانما یاجتماع – یشناسنامه جامع اقتصاد عیسر یده شکل -۶

 -یاقتصاد ی)آزمون وسع( و غربالگر یسنج ها و ... براساس آزمون استحقاق در بحران یریپذ بیآس سکیر زانیم ،یدرآمد

 یاجتماع

 ماتیدر اتخاذ تصم یاجتماع کردی)توسعه( و اعمال رو شرفتیو متوازن به رشد و پ ینگاه چندساحت -۷

 تیو تثب گاهیپا یاست و بازساز دهیمردم که در اثر کرونا دچار نقصان گرد یاعتماد عموم و یاجتماع هیسرما میترم -۸

 .است دهیمقابله با کرونا آشکار گرد ندیآنها در فرآ یکه ناکارآمد ییساختارها و سازوکارها گاهیجا

ها در سطح  جهت مقابله با بحرانها  به استان اراتیاخت ضیو تفو ییتمرکززدا ای( یالتی)ا یا منطقه تیریمد یساز ادهیپ -۹

 منطقه و استان

با هدف مقابله هوشمند و به موقع با  رعاملیبحران حوادث ، امداد حوادث و پدافند غ تیرینظام مد یساز کپارچهی -۱۰

 ها بحران

و  ینوادگخا ،یبا هدف کاهش اثرات نامساعد اجتماع یاجتماع یامداد، مشاوره و مددکار کپارچهینظام  یبرقرارساز -۱۱

 ها و ... ( بحران یروان ،ی)روح یفرد

 یاثرات کاهش موقت عیسر لیاز تحم یریشگیو پ یجادیاز ارزش افزوده ا دیعادالنه عوامل تول یمند بهره نهیزم جادیا -۱۲

 به کارگران و کارکنان ایبه مردم و مصرف کننده و  یاقتصاد یها و مالکان بنگاه انیسود توسط کارفرما

ها و  و مراقبت در محاسبه و نگهداشت اندوخته یبخش خصوص یمال یو گزارشگر یبر ساختار مال قینظارت دق اعمال -۱۳

در  یمال نیاز امکان تام نانیحصول اطم یبرا یبخش خصوص یمال یها و ... در صورت یفن ،یاطیاحت ،یقانون ریذخا

 بحران طیشرا

و ...( و استفاده از منابع  شتیمردم )شغل، مع یزندگ تیفیبه ک انرس بیآس یها تیبر فعال یاجتماع یها اتیوضع مال -۱۴

 و فرودست جامعه ریپذ بیاز اقشار آس تیحما یحاصله برا

 یبردار عادالنه منابع حاصل از بهره میاز تسه نانیحصول اطم یانفال برا یدار خزانه جادیانفال و ا یو سامانده تیریمد -۱۵

 مصالح عامه یمنابع متناسب برا صیانفال و تخص

به منظور استفاده از منابع  ینترنتیو ا یبانک ،یپول یها و عوارض و تعرفه متناسب بر تراکنش یاجتماع اتیوضع مال -۱۶

 شوند یاشتغال و ... م شت،یکسب و کار دچار نقصان در مع یو مجاز نینو یکه به سبب فضا یاز افراد تیحما یحاصله برا

 ینقد ارانهی)دستمزد،  یاقتصاد یرهایها و متغ شاخص یساز بر عدالت و متناسب یمبتن یا هتوازن منطق کردیاعمال رو -۱۷

 یها رساختیاز امکانات و ز تیاز مرکز، محروم یها )دور از مناطق استان کیهر  طی، خط فقر و ... ( با شرا یرنقدیو غ

 ( ... و یمل

از وزارت کشور و خارج کردن امور مربوط به خدمات  ها یاریو ده هایامور مربوط به شوراها و شهردار یجداساز -۱۸

 ""وزارت مصالح عامه یدهوزارتخانه مزبور و شکل یتیو امن یاسیاز محاق مسائل س یو اجتماع یعموم

و به منظور جلب  یتکافل اجتماع ،یبرادر ،ی" با ابتناء بر اصول نوعدوستی"نظام کرامت اجتماع یساز ادهیو پ یطراح -۱۹

 NGO)تعاون،  یجمع یها یهمکار قیوقف، احسان، نذورات و ...( و تشو ه،یریمردم )خ رخواهانهیخ یها ارکتمش شتریب

 (... امداد و تهیداوطلبانه )هالل احمر، کم یها ها و ...( و کمک

دم به مر قیخانوارها و تشو هیدر سبد سرما مهیسهم ب شیو افزا یو بازرگان یاجتماع یها مهیپوشش ب بیضر شیافزا -۲۰

 یگذار هیانداز و سرما پس



 یها ارانهی یهدفمندساز ،یکارگستر ،یتوانمندساز ت،یرفع فقر و محروم قیاز طر یبسط و توسعه عدالت اجتماع -۲۱

 .مردم یزندگ تیفیبه ک رسان بیآس یها تیبر فعال یاجتماع یها اتیو اعمال مال یاجتماع

و  یخانوادگ ،یفرد یها بیاز آس یریشگینظام پ ،یاجتماع یمنیا ریگچتر فرا جادیبا ا یاجتماع یآور ارتقاء تاب -۲۲

 .کار، خانواده و جامعه طیبازگشت آنها به مح نهیزم جادیو ا دگانید بیشدن محرومان و آس یبازاجتماع ،یاجتماع

ا اصول، قواعد و ب ریو مقررات مغا نیبا اصالح قوان یاجتماع گر مهیب یها ها و صندوق سازمان یدارسازیو پا تیتقو -۲۳

 یا مهیب نیقوان یو سازگارساز یآنها از دولت و روزآمدساز یا مهیو انباشت مطالبات ب دیاز تول یریجلوگ ،یا مهیمحاسبات ب

 .یمجاز یکسب و کار در فضا طیمح طیو شرا یتیمختصات جمع ،ینگو فره یاجتماع ،یبا اقتضائات اقتصاد

 ... و یشوم احتکار، گرانفروش یها دهیاز پد یریبمنظور جلوگکشور  عیدر نظام توز یجد دنظریتجد -۲۴

و  یو مخاطرات اخالق ییالقا یبا تقاضاها یدر حوزه درمان و برخورد جد ژهیدر نظام مصرف کشور بو دنظریتجد -۲۵

و  . بحران کروناسازندیخود را پرم بیج رضرور،یمصرف غ یو القا یزدگ مصرف جیکه با ترو یانیبرخورد با سودجو

 یاجرا ،یخدمات درمان یبند به سمت سطح عا  یسر یستیکه با اداز ترس کرونا، نشان د یعدم مراجعات مردم به مراکز درمان

 ،یصیاز اعمال تشخ یاری(، نظام ارجاع و پزشک خانواده حرکت نمود چراکه عدم انجام بسها نیال دی)گا ینیبال یراهنماها

 .مردم نشد یها یماریب دیو کاهش بار مراجعات، موجب تشد یعه به مراکز درمانبه خاطر ترس از مراج یو درمان ییدارو

با  یفرهنگ ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یها در عرصه شرفتیمربوط به رشد و پ یها تیهمه فعال قیو تطب یهمسوساز -۲۶

و  ها تیعوارض محروم میجبران و ترم ،یو اجتماع یاقتصاد رموجهیغ یها یکاهش نابرابر کردیمصالح عامه و با رو

 .یاز منابع عموم یبه خدمات و بهره مند یو اعمال عدالت در دسترس ها بیآس

موقت،  ،یمشاغل فصل ییکارت هوشمند اشتغال )شناسنامه کار( و شناسا ای کیپرونده الکترون عیسر یده شکل -۲۷

اعم از  کارانیب هیکل یبرا یکاریب مهیب یق ملصندو جادیکارگران و کارکنان و ا یشغل تیامن یارتقا یو تالش برا یررسمیغ

 .ها یو اخراج انیکارجو

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

  

نهاد  و مردم یتیحما یها شدند/ سازمان کاریکرونا ب وعیتهران همزمان با ش یِ هزار کارگر ساختمان ۱۴۰

 ندیایب  به کمک

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 



 

خواستار اختصاص  یتیحما یها و نهادها طاب به سازمانشهر تهران خ یکارگران ساختمان یصنف یها کانون انجمن سیرئ

  .شهر تهران شد یهزار کارگر ساختمان ۱۴۰ یشتیمع تیبهبود وضع یسبد کاال برا

  

بد  تیتهران( با انتقاد از وضع یکارگران ساختمان یصنف یها کانون انجمن سی)رئ یمحمد باقر لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یو امداد یتیحما یاند، گفت: در کشور ما نهادها شده کاریکرونا ب روسیو وعیه از بدو شک یکارگران ساختمان یشتیمع

نهاد و  مردم یها و سازمان ها هیریمستضعفان، خ ادیامام)ره(، بن ضرتفرمان ح ییستاد اجرا ،یازجمله آستان قدس رضو

از اقشار  تیو حما یمشغول امدادرسان ییکرونا امیدر ا یستیامداد حضرت امام)ره( و بهز تهیکم لیاز قب یامداد یها دستگاه

گسترش  لیکه منبع درآمد آنها به دل شانیها و خانواده یکارگران ساختمان یشتیبد مع تیهستند لذا با توجه به وضع ریپذ بیآس

نهاد  ردمو م یتیحما ینهادها و سازمانها نیانجام دادن ندارند لذا از ا یبرا یرفته و کار نیکرونا از ب روسیو وعیش

 .میقشر از جامعه کار و تالش را دار نیبه ا یاریدرخواست کمک و 

اکنون که  شده در شهر تهران مشغول کار هستند که با وجود سالها خدمت هم مهیب یهزار کارگر ساختمان ۱۴۰گفت: حدود  او

 .شود ینمبه آنها  یشتیاز لحاظ مع یتیحما چگونهیکمک هستند، به حال خود رها شده و ه ازمندین

 یها نهادها و سازمان  نیاز هم یسبد کاال از جانب برخ عیشاهد توز یریتصو یها رسانه قیاز طر  رایاخ نکهیا انیبا ب یو

هزار  نیب تیدر قالب سبد کاال در نها یرنقدیغ یها کمک نیافزود: ا م،یا شهر تهران بوده یبه کارگران ساختمان یتیحما

 یکارگران ساختمان یهزار نفر ۱۴۰ تیشده است لذا به نسبت جمع عیتوز تهرانحروم شهر مناطق م یبرخ یکارگر ساختمان

 .میدار شتریشهر تهران، درخواست مساعدت ب

 نیادیشب با اجتماع در م انیهر روز از طلوع صبح تا پا یو ساختمان یاز کارگران فصل یمیعظ لیکرد: س حیتصر یباقر

 .گردند یخود بازم یبه خانه ها یخال یها بیبا ج تیو در نها ابندی یمن یشهر در انتظار کار هستند اما کار

( از یو اقالم خوراک ی)نقد یتیحما یها درخواست دارم که در قالب بسته نیریو خ رانیاز همه مسئوالن، مد نکهیا انیبا ب یو

شده شهر تهران در  مهیب یانهزار کارگران ساختم ۱۴۰ یاسام نکهیکنند، افزود: باتوجه به ا تیقشر مستضعف حما نیا

 زیشهر تهران ن یکارگران ساختمان یآنها در انجمن صنف یجدا از آن اسام وثبت شده  یسامانه وزارت کار ورفاه اجتماع

سبد کاال به  عیتوز یبرا یکارگران ساختمان یصنف یها با کمک انجمن توانند یم یتیحما یها و نهادها وجود دارد، لذا سازمان

 .ها استفاده کنند فهرست نیاز ا یو فصل یاختمانکارگران س



درآمد جامعه دانست و اظهار کرد: هر  اقشار کم یبرا ییغذا تیامن جادیسبد کاال را ا عیهدف از توز انیدر پا یفعال کار نیا

 یدفاتر نهادها اند با مراجعه به شده کاریکرونا ب روسیو وعیشهر تهران که به بدنبال ش یاز کارگران ساختمان یروز تعداد

 .آن هستند افتیو خواستار در کنند یم  از عدم اختصاص سبد کاال گله یساختمان انکارگر یازجمله انجمن صنف یکارگر

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

 

   یشغل یفیآرام کارگران هپکو نسبت به بالتکل اعتراض

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 

 

صبح امروز در محوطه  ،یواحد صنعت نیدر ا دیتول تیاز کارگران شرکت هپکو در اعتراض به نامشخص بودن وضع یجمع

  .را برگزار کردند یکارخانه تجمع آرام یداخل

  

ماه( برگزار  بهشتیارد ۲۹ کشنبهیاز کارگران هپکو که ظهر امروز ) یآرام تعداد یتجمع صنف لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .برپا شد یواحد صنعت نیا یفعل تیریشد، به علت عملکرد نامطلوب مد

 نیدر ا دیتول یانداز در جهت راه یهنوز اقدام یکنون تیریمد تیماه از آغاز فعال ۸: با گذشت ندیگو یمعترض م رگرانکا

 تیریمد یاز سو یا شده، برنامه ینامگذار دیکه به عنوان سال جهش تول زین یکارخانه صورت نگرفته است. سال جار

 .میکن یکارخانه مشاهده نم

 .ردیآنها در معرض خطر قرار بگ یشغل نتیروند، ام نیادامه انگرانند که با  کارگران

طومار کارگران  نیامضا هستند. ا یآور مشغول جمع یطومار هیبا ته  گذشته کارگران یاز کارگران، در روزها یکیگفته  به

 .اند ماه شده ۸کارخانه بعد از گذشت  یدیتول تیخواستار آغاز فعال

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 

. 



  

  

   شدند ینهاد کارگر لیخواستار تشک« آهن جنوب شرق راه یفن هیابن»کارگران 

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 

  .مطالبات خود شدند یریگیپ یبرا ینهاد صنف لیآهن جنوب شرق خواستار تشک از کارگران راه یجمع

  

که به  میهست یمانکاریکارگر پ ۲۷۰گفتند: حدود  لنایآهن جنوب شرق در تماس با خبرنگار ا راه یفن هیخطوط ابن کارگران

 یریگیبه پ تواند یم ینهاد صنف یریگ شکل لیدل نیبه هم میستیبرخوردار ن یحقوق صنف یاز تمام یقانون یءها خال لیدل

 .مانده ما کمک کند نیبر زم یمطالبات صنف

 یا مهیو ب یکارگران و وصول مطالبات معوقه مزد یا قهیاز اخراج سل یریو جلوگ یشغل تیامن تیکارگران افزودند: تقو نیا

 .است یمستقل کارگر یها تشکل جادیکارگران در گرو ا

دو ماهه پرداخت  یال کی ریاز مطالبات ما با تاخ یجنوب شرق گفتند: به عنوان نمونه هر ماه بخش یفن هیابن کارگران

و کرمان  نستایس ریمناطق گرمس یلیساعت کار در خطوط ر ۱۰از  شیحال با وجود انجام روزانه ب نی. در عشود یم

که از زمان  یهستند کارگران نیندارند. همچن یقیکار اطالع دق یختهمانند س  یجانب یایمحاسبه مزا قیکارگران از نحوه دق

 .اند امضا نکرده یدیقراردادشان تاکنون قرارداد جد نیآخر یامضا

انتقاد کرده و در ادامه گفتند:  یفن هیبنکارگران ا یمشاغل برا یبند و طبقه عیاز اجرا نشدن طرح تجم نیکارگران همچن نیا 

نداشتن  لیمشاغل خود هستند اما به دل یبند و طبقه عیطرح تجم یاجرا ریگیپ یفن هیابن یمانکاریسالهاست که کارگران پ

 .نشده است یاتیها عمل طرح نیا یاجرا یصنف ندهینما

همه را به خطر انداخته،  یجان تیکه کرونا امن یامیدر ا ژهیبو رانهیشگیو بهداشت پ یمنینبود ا نکهیا انیکارگران با ب نیا

 یکارگر ینهاد صنف لیکارمان امکان تشک طیکه اگر در مح میدار دهیافزودند: عق انیکارگران شده است، در پا یباعث نگران

 .خواهد شد یساز شفاف یریآمده تا حد قابل چشمگ شیپ ممبه تیکم وضع وجود داشته باشد دست

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 

 

   دهند؟ ینم تیحق مامور انیکارفرما یو مواجب/چرا برخ رهیج یب یها تیمامور

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 



 

است که فرد  یشغل طور تیکه ماه آورند یبهانه م انی. کارفرمارندیگ ینم تیاما حق مامور روند، یم تیبه مامور کارگران

  .حرف زده است تیره حق ماموراست که قانون کار صراحتا دربا یدر حال نیبرود. ا تیبه مامور دیبا

  

کرونا، مباحث مربوط به دستمزد و ...  وعیاز ش یگسترده ناش یکاریمربوط به ب یاهویدر ه لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

و کارگران همواره در معرض اخراج  ستیشغل خوب ن تیو از آنجا که وضع شود یگرفته م دهیحقوق کارگران ناد یبرخ

 ییمواد غذا یها از شرکت یکیاز کارکنان  یکیشود.  لیتبد هیکه ممکن است به رو ییکوت مانده، تا جاموارد مس نیهستند، ا

 نی: ادیگو یمختلف رصد کند، مدام در سفر است. او م یها شرکت را در شهرستان نیا یها یندگینما تیدارد وضع فهیکه وظ

 زشیکه پشت م یبا کس کنم یم افتیکه در یشد. دستمزد لینده تبدخسته کن یزیجذاب بود، اما رفته رفته به چ میها اول برا سفر

موضوع اعتراض کردم،  نیهم به ا یو وقت ستیدر کار ن یتی. در واقع حق مامورکند ینم یادیدر دفتر شرکت نشسته فرق ز

ه مدام به ک میخواه یرا م یکار کس نیا یشده است. ما برا فیتعر نطوریشغل ا نیما ا یدر چارت سازمان ندیگو یم

 .کند یسرکش ها یندگیو به نما ودمختلف بر یها شهرستان

خسارت  یابیتا ارز رود یاستان تهران م یها دو بار به شهرستان یا هم که حداقل هفته یخصوص یها مهیاز کارکنان ب یکی

. در شود یم یکی تیاموربا پول رفت و آمد من به محل م تیحق مامور نیاما ا دهند، یم تی: حق ماموردیگو یانجام دهد، م

 .شوم یو خسته م کنم یکار م شتریب یعاد یها هر چند نسبت به روز رم،یگ ینم یاضاف زیواقع من چ

 د؟یگو یچه م تیدرباره مامور قانون

قانون آمده است: به  نیا ۴۶است که قانون کار کامال درباره آن صراحت دارد. در ماده  یاز موارد یکی تیمامور حق

 تیالعاده مامور فوق شوند یخارج از محل خدمت اعزام م یها تیبه مامور یموافقت بعد ایکه به موجب قرارداد  یکارگران

 لهیکارفرما مکلف است وس نیروزانه کارگران باشد. همچن یمزد مبنا ایثابت  مزدکمتر از  دیالعاده نبا فوق نیا . ردیگ یتعلق م

 .دینما نیرفت و برگشت آنها را تام نهیهز ای

فرد  ت،یشب در محل مامور کیماندن  ای لومتریک ۵۰از  شیو عنوان شده که سفر ب فیهم تعر تیمامور یماده قانون نیا در

 .کند یم تیحق مامور افتیرا مستحق در

که  شود یمساله هم باعث م نیآن ندارند و اعتراض به ا تیبه رعا یعالقه چندان انیکارفرما ،یصراحت قانون نیوجود ا با

هم  یبرود و مطالبه حقوق اضاف تیبه مامور دیصورت است و فرد با نیکه به آنها داده شده به ا یشغل تیوان کنند ماهعن

 .نکند



ها و  نظارت شیاز حقوق کارگران فدا شود. با افزا یدادن برخ تیبه بهانه اولو دیدادن به مسائل مهم است، اما نبا تیاولو

 ها را گرفت سوءاستفاده یرا به نفع کارگران کرد و جلو طیشرا توان یشغل م جادیا نهیدر زم نیادیاصالحات بن نیهمچن

از  یخارج شدن برخ تیاتفاق را از اولو نیا لیدل لنا،ی( در گفتگو با ای)کارشناس روابط کار و فعال کارگر ارمهیس اکبر یعل

 .داند یم ینامساعد شغل طیشرا لیموضوعات به دل

 ی: وقتدیگو یاست، م یهمچنان بحران رانیدر ا یکاریب شود، یهاست داده م که سال ییها رغم وعده به نکهیبه ا انیبا ب او

. در کنند یکار م تیظرف ریرا سراغ دارم که ز یادیز یها است. کارگاه ادیرقابت در بازار کار هم ز یعنیباشد،  ادیز یکاریب

و اگر قرار باشد  میکن یکار م تیدرصد ظرف ۳۰اند ما با  کرده در جلسات مذاکره عنوان هک ام دهیرا د یانیکارفرما یموارد

 .میکن لیشود، همان بهتر که کار را تعط تر ادیز مانیها نهیهز

 مسائل مربوط به کارگران یبند تیاولو

. هر شده است یقانون یها از بند یبرخ یوجود دارد، باعث مغفول ماندن اجرا رانیکه در بازار کار ا یو درشت زیر مشکالت

سکوت کنند و  شود یشدن باعث م لیکنند، اما ترس از تعد یریگیحل اختالف پ یها موارد را در شورا توانند یچند کارگران م

موقت کار و نبود  یها بازهم به بحث قرارداد میکن یابی شهیمشکل را ر می. اگر بخواهدبعضا ناعادالنه کار بدهن طیتن به شرا

 .میرس یم یشغل تیامن

 جادیتمرکز کنند که ا نیا یها رو باعث شده عمال دولت یکاریرفع ب یبرا یدولت یها : ناموفق بودن طرحدیگو یم ارمهیس

 ،یمقطع یها تیبه رغم موفق دهد یها نشان م گزارش نیا ندیارائه دهند. برآ نهیزم نیمثبت در ا یاشتغال کرده و گزارش

را رفع کرده که  یکاریشغل نه تنها مشکل ب جادیادن به موضوع اد تیهمخودش است. در واقع ا یمشکالت همچنان سر جا

اشتغال هم  جادیدر روند ا تواند یاز آنها در صورت اصالح م یبرود، حال آنکه موارد هیهم به حاش گریباعث شده موارد د

 .موثر واقع شود

در روز  قهیدق ۲۰هفت ساعت و  دیگر باکار کی: بر اساس قانون کند یکار، عنوان م یروین یبند فتیبا اشاره به بحث ش او

 ۱۲تا  یها، ساعت کار ها و کارخانه از کارگاه یاریکند، اما در بس یکار کند. کارفرما حق ندارد او را مجبور به اضافه کار

 .اند کرده لیتبد فتیرا به دو ش یفت کاریسه ش یعنیاست،  افتهی شیساعت افزا

 مهیپرداخت حق ب یمثال جا یاست که برا نیا برد یاتفاق م نیکه کارفرما از ا یسود: دهد یکارشناس روابط کار ادامه م نیا

است که فرض  یطیدر شرا نی. اکند ینفر پرداخت م ۱۰۰ یرا برا ها نهیهز نیکارگر، ا ۱۵۰مربوط به  یها نهیهز گریو د

و  شوند یم یفراد مجبور به اضافه کارهست که ا یادیوگرنه موارد ز شود، یم تمطابق قانون پرداخ یکار حقوق اضافه میکن

دارد، اما  ییزا در اشتغال یادیز ریحل شود، تاث یا مساله نی. اگر چنرندیگ ینسبت به ساعات کار هم م یدستمزد کمتر

 .خارج شده است تیاز اولو ییها زیچ نیهمانطور که گفته شده چن

مشخص و حق  تیمامور فیباره نظر داده است. تعر نی: قانون صراحتا در ادیگو یم تیبا اشاره به بحث حق مامور او

بهانه که شغل  نیبا ا انی. کارفرماستیفرستادن افراد ن تیدر به مامور یهم مشخص است، همانطور که اجبار تیمامور

فه و دستمزد اضا کنند یم یکارگر معرف فهیرفتن را وظ تیمامور ،بدهد تیتن به مامور دیاست که فرد با یانتخاب شده جور

 دمانیتول تیشود ما باز هم ظرف یریکه اگر بناست سختگ شود یاعتراض شود باز همان موضوع مطرح م یدهند. وقت یهم نم

 .میآور یم نییرا پا

 تیالعاده مامور فوق شوند یخارج از محل خدمت اعزام م یها تیبه مامور یموافقت بعد ایکه به موجب قرارداد  یکارگران به

 لهیکارفرما مکلف است وس نیروزانه کارگران باشد. همچن یمزد مبنا ایکمتر از مزد ثابت  دیالعاده نبا فوق نیا . ردیگ یتعلق م

 دینما نیرفت و برگشت آنها را تام نهیهز ای

از حقوق کارگران فدا شود. با  یدادن برخ تیبه بهانه اولو دیدادن به مسائل مهم است، اما نبا تی: اولوکند یم دیتاک ارمهیس

 یرا به نفع کارگران کرد و جلو طیشرا توان یشغل م جادیا نهیدر زم نیادیاصالحات بن نیها و همچن نظارت شیافزا

 .ها را گرفت سوءاستفاده

 یا قهیسل یبخش تیاولو

موارد در  یاریدر بس حال نیشده است. با ا دهیفرض بر آن است که همه موارد سنج رسد، یم بیبه تصو یسند قانون کی یوقت

را به  ها یکارکرد ها و کج سوءاستفاده یبرخ نهیکه زم میمواجه هست یا قهیسل یها و برخورد ها ریبا سوءتفس نیقوان یاجرا

است که در  ییها یزیگر مخالف و قانون یها برداشت ها، ریکار پر از سوءتفس نوجود آورده است. موارد مرتبط با قانو

موقت کار است که با برداشت مخالف باعث شده  یها مورد بحث قرارداد نیتر مهم دیاند. شا شده لیتبد هیعمال به رو یموارد



از  شیب دیکه برعکس با دیآ یبرم نیقانون چن یموقت باشد، حال آنکه از فحوا رانیکار در ا یها درصد قرارداد ۹۰از  شیب

 .باشند یها دائم درصد قرارداد ۹۰

نه بر اساس قانون که به  انیکارفرما یهستند که برخ یموارد زی... نو ذهاب و  ابیحق ا ت،یحق مامور ،یکار اضافه

 دهد، یها م تن به انواع توافق یسخت کار طیرا که کارگر بنا به شرا هیرو نیا دی. باکنند یبا آن برخورد م یا قهیصورت سل

 .هم ازجمله آنهاست تیو حق مامور ستیدارد توافق بردار ن صراحتکه قانون درباره آنها  یداد. موارد رییتغ

۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 

 

   نام کردند ثبت یکاریب مهیب یهزار نفر در بوشهر برا ۱۰از  شیب

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

از  یناش یکاریب مهیب انینفر از متقاض ۷۲۶هزار و  ۱۰استان بوشهر گفت: تاکنون  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

  .نام کردند وطه ثبتاستان در سامانه مرب نیکرونا در ا یمشکالت اقتصاد

  

پناه گفت: باتوجه به  درضایاستان بوشهر، حم یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یبه نقل از روابط عموم لنایبه گزارش ا 

کارگران،  یرارادیشدن غ کاریاستان و ب یدیتول یاز واحدها یبرخ یمشکل برا جادیکرونا در کشور و ا یماریب وعیش

 افتیدر یکاریب مهیکارگران ب نیا ،یاجتماع نیوزارت کار و سازمان تام رمشترک معاونت روابط کا براساس دستورالعمل

 .کنند یم

  یبه مراجعه حضور ازین یکاریب مهیب یمقرر یبرقرار یکرد: برا انیب او

                                       تینام در سا کارگران با مراجعه و ثبت نیو ا ستین ها یابیکارگران به ادارات کار و کار

Bimebikari.mcls.gov.ir     

        اقدام کنند یکاریب افتیدر یبرا توانند یم

هزار ۳ تیجمع نیگرفتند که از ا هیدییسامانه تا ینفر از سو ۵۲۱هزار و ۹نام شده تاکنون  اضافه کرد: از شمار افراد ثبت پناه

 .نفر اظهار نشدند ۶۲۲نفر در بخش خدمات و  ۹۹۴چهارهزار و  ،یشاورزنفر در بخش ک ۷۰نفر در بخش صنعت،  ۸۳۵و 

و  هینفر عسلو ۱۷۵نفر کنگان، هزار و  ۸۰۵نفر مربوط به بوشهر، هزار و  ۴۹آمار با سه هزار و  نیشتریادامه داد: ب او

 .اند نام شده نفر در برازجان ثبت ۴۳هزار و 

به عنوان  یاقتصاد یها بخش ریو ز تیگروه فعال ۱۰ نامه، وهیهر گفت: طبق شاستان بوش یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

که کارگران  نییشده تع بیکسب و کار آنها دچار آس رمترقبهیاند و به صورت غ کرونا بوده روسیکه متاثر از و ییها تیفعال

 .مند شوند بهره یکاریب مهیب یایامسال( از مزا بهشتیپارسال تا ارد سفندمدت سه ماه )از ا یبرا توانند یآن م

ناچار به  روسیو نیاز ا یاثرات ناش لیاما به دل ستندیشده ن ادی یگروه شغل ۱۰که جزو  ییها بنگاه ریسا نیافزود: همچن او

 .رندیگ یقرار م ینفره مورد بررس ۲ یها تهیاند در کم کار خود شده یروین لیو تعد تیکاهش فعال

 ردیگ یهستند تعلق م  یکاریب مهیو ب یاجتماع نیکه مشمول قانون کار، تام یفقط به افراد یکاریب مهیب یشد: مقرر ادآوری پناه

رانندگان حمل و  بافان،یقال ،یکارگران ساختمان مهیب ،ییفرما شیخاص، مشاغل آزاد، خو یها مهیازجمله ب شدگان مهیب ریو سا

 .شود یند، شامل نما شده یقانون ذکر شده مستثن ولکه از مشم یو موارد ینقل شهر

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

  

  

  :یحسن صادق

دولت  م،یخواه یحق مسکن را نم شی/ صد هزار تومان افزادهد یروز ماه را کفاف م ۱۱کارگران فقط  مزد

   !ندازدیخودش را به زحمت ن



۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

کارگران را براساس  یو مزد واقع مذاکره بازگردد زیسر م دی: دولت باکند یم دیتاک یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئ

  .دهد شیافزا شتینرخ تورم و سبد مع

  

کار  یعالیکارگران، قرار بود جلسه شورا یزنیها تالش و را بعد از مدت بهشت،یو چهارم ارد ستیب لنا،یگزارش خبرنگار ا به

در جلسه را ندارند، اقدام به لغو  امکان حضور یاقتصاد یبهانه که وزرا نیبرگزار شود. شب قبل از جلسه وزارت کار به ا

کار )هرزمان  یعالیاند جلسه شورا وزارتخانه اعالم کرده نیا انیسخنگو ریاخ یروزهادر  نکه،یجلسه نمود و از آن مهمتر ا

حداقل دستمزد،  شیخواهد بود و موضوع افزا یحق مسکن کارگر شیکه برگزار شود( فقط محدود به بحث در ارتباط با افزا

 نیبازنشستگان تام یمستمر شیافزا زانیم د،یگذشت دو ماه از سال جد رغمیکه عل ست یدرحال نی. استیور کار ندر دست

 .هنوز مشخص نشده است یاجتماع

 یای: بحث ما دستمزد است نه مزادیگو یم طیشرا نی( در رابطه با ایجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سی)رئ یصادق حسن

حق مسکن، درد کارگران  شیبا صد هزارتومان افزا ست؛ین یجانب یایرت کار و دولت، بر سر مزاما با وزا ی. دعوایجانب

 .شود یدوا نم

« حق مسکن»مزد مانند  یجانب یایدارند چون مزا دیتورم تاک هیحداقل دستمزد به اندازه پا شیگفته او، کارگران بر افزا به

 .شوند یمشمول حق مسکن نم یستگان کارگرکارگران بازنشسته ندارد؛ بازنش یافتیدر در یریتاث

و کهولت کارگر  یدر بازنشستگ یو نه نفس کند یاز کارگر شاغل دوا م یمزد نه درد یجانب یایمزا نکهیبر ا دیبا تاک یصادق

 تام یآن بستگ زانیو م یکارگر به مزد واقع یاست. بهار و خزان زندگ «یمزد واقع»: آنچه مهم است، کند یدارد، اضافه م

  .دارد

 نگرفتند یهرگز مزد واقع کارگران

نداشتند و هرگز دستمزد  یمزد واقع ،یهستند، چون در زمان شاغل ری: چرا امروز بازنشستگان دچار فقر فراگدهد یادامه م او

  .افتین شیتورم افزا یآنها همپا

اند؛  را متحمل شده ینیبزرگ و سنگ یشتیکارگران و بازنشستگان، سقوط مع ر،یاخ یدر سالها ،یفعال کارگر نیگفته ا به

 .شده است تر یکارگران بحران تیظلم را به طبقه کارگر روا داشته است و سال به سال وضع نیشتریاقتصاد ما ب

اند  بارها گفته شود، یم شیو ستا دی: در حرف و شعار از کارگران تمجکند یم دیتاک یجامعه کارگر شکسوتانیپ هیاتحاد سیرئ

عمل که  ینظام هستند، اگر کارگران نبودند، کشور و نظام هم نبود، اما پا هیانقالب هستند، کارگران سرما دیکارگران ام

که  یاست، وقت شتیدغدغه کارگر، بحث مزد و مع نی. مهمتردارند ین کارگران روا میرا به هم یتوجه یب نیشتریب رسد، یم

 .ندارد ها یریگ میدر تصم یگاهیارزش و جا چیر هکارگ یعنینشود،  یحقوق به کارگر توجه شیدر عرصه افزا

. در کدام اصل کند یم نیروز از ماه را تام ۱۱ یها نهیاما دستمزدشان هز کنند یروز کار م ۳۰معتقد است؛ کارگران  یصادق

ماه، به سراغ روز  ۱۹ یها نهیهز نیتام یبرا دیشود؛ چرا کارگر با ریاندازه تحق نیتا ا دیآمده است که کارگر با یکشوردار

 !اورد؟یبه خانه ب یبدهد تا بتواند نان خال یکارمشاغل دوم و سوم برود و تن به هر 

 نکنند ریتحق نیاز ا شیرا ب کارگران

هزار  ۱۰۰ خواهند یکه م انی: آقاگردد یحق مسکن بازم شیافزا یوزارت کار برا میدر ادامه به تصم یفعال کارگر نیا

ما  د،یندازیخودتان را به زحمت ن مییبگو انیآقا نیبه ا دیدارند؛ با ریل بگذارند، واقعا قصد تحقمزد کارگران شاغ یتومان روز

 !میخواه یآن صد هزار تومان را هم نم

 

لذا  ده،یدرصد هم رس ۵۰تورم به  بهشت،یارد یانیپا یدرصد بوده و اکنون در روزها ۴۱.۲اسفند  یگفته او، تورم رسم به

 یجنب یایآن را توسط مزا نهیبروند و هز شتیمزد اعمال کنند و بعد از آن سراغ سبد مع هیا در پار یتورم رسم نیهم دیبا

 .کنند نیمزد تام



 ستمیکه شب ب یرا به فنا بردند؛ کار ییگرا جانبه کردند و سه ارزش یمذاکره را ب زیم ها، ی: دولتکند یاضافه م یصادق

به کارگر و مشارکت کارگر بود که اگر  نینمودند، توه نییدستمزد را تع یکارگر ندگانینما یکردند و بدون امضا نیفرورد

 .میداد یصورت م یشتریب تحرکاتگرفتن حق خود،  یکرونا نبود، مسلما  برا

 ریکارگران را تحق نیاز ا شیحق مسکن زحمت ندهد و ب شی: دولت خودش را با صد هزار تومان افزاکند یم دیتاک انیدر پا او

نرخ »مذاکره و مزد کارگران را براساس  زیقانون را دارند، برگردند به م یکارگران و اجرا شتیصد توجه به معنکند؛ اگر ق

 .ستیطبقه کارگر ن تیجلب رضا یبرا یراه چیه نیکنند؛ جز ا میترم «توافق شده شتیسبد مع»و  «یتورم واقع

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

 

   در راه است؟ یکاریب یسونام ایبازار کار/ آ یتقاضا یهزار نفر ۳۰۰کاهش 

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

 

بود  یدو رقم یکاریهم ب نیاست که قبل از ا یدر حال نیبازار کار کم شده است. ا یتقاضا دیگویجمهور م سیاول رئ معاون

  .میشویرو مبهرو یکاریب یو حاال احتماال با سونام

  

 یایها هزار شاغل و جوهم تن صد نهیزم نیدر ا یزنگمانه یدر راه است؟ حت یکاریب یسونام ایآ لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

 کی م،یرا کنار بگذار هاینیبشیاگر قرائن و شواهد و پ یاما حت لرزاند،یهستند، م ریرا که با مساله کار کردن درگ یکار

و احتماال  ستیوب نکه اوضاع شغل خ کندیشده، ثابت م انیب ییاجرا یاز مقامات عال یکیاز طرف  یاظهارنظر که به تازگ

 .شودیبدتر هم م

 یو مهارت یا و حرفه یفن یعالیجلسه شورا نی( در دومبهشتیارد ۲۹جمهور( دوشنبه ) سی)معاون اول رئ یریجهانگ اسحاق

 یااطالعات را به عنوان مقدمه نیاست. هر چند او ا دهیهزار نفر رس ۷۰۰به  ونیلیم کیگفت: کاهش تقاضا در بازار کار از 

از  یکیبه عنوان  یکاریکه ب یطیارائه داد، اما در شرا ،یآموزو مهارت عیصنا یلزوم نوساز یعنی گرش،یحرف د یبرا

است که  نیا یبازار کار به معنا یتقاضا یهزار نفر ۳۰۰است، کاهش  یکشور همچنان دو رقم یمشکالت اقتصاد نیحادتر

 .در راه است یکاریب الوقوعبیقر یسونام کی



 یدارید یکاریب ،یرآما یکاریب

مرکز در کل سال  نیکم شده است. مطابق گزارش ا رانیدر ا یکاریکه ب دیگویآمار بر اساس اطالعات سال گذشته م مرکز

معادل  بایتقر شیافزا زانیم نیهزار نفر به خالص آمار شاغالن افزوده شده که ا ۴۳۰در حدود  ۱۳۹۷نسبت به سال  ۱۳۹۸

 .هزار نفر بوده است ۴۲۸رقم  یعنی ۱۳۹۸سال  انیاتا پ ۱۳۹۲سال  یتداساالنه از اب شیمتوسط افزا

 دیاست، اما نبا یمهم توجه شود، حرف درست نیبه ا دیمواقع مهارت الزم را ندارد و با یاریکار ما در بس یروین نکهیا

 یاقتصاد طیدر شرا شهید و رهستن قیاست. در واقع مشکالت بازار کار عم نیمربوط به ا زیجلوه داده شود که همه چ نطوریا

را هم در دستور کار قرار داد و افراد  یآموزمهارت دیرفع شوند، البته با لمسائ نیا یدارند. وقت ییاجرا یهاوهیو ش

 کرد تیترب دیجد یهاو کار عیصنا یمتخصص برا

در سال مورد  شتریو ب ساله ۱۵ تیهزار نفر جمع ۶۶۶و  ونیلیم ۶۱عنوان شد که از مجموع  نیگزارش همچن نیا در

 نیقرار دارند. عالوه بر ا رفعالیغ تیدرصد در گروه جمع 55.۹فعال و  تیدرصد در گروه جمع ٤٤.۱حدود  ،یبررس

 .اند قرار داشته کاریگروه در زمره افراد ب نیا رصدد ۱۰.۷فعال کشور در زمره افراد شاغل و  تیدرصد از جمع ۸۹.۳

 ایدار  را که صرفا محصل، خانه یافراد رفعالیغ تی( و جمعکاریکار )ب یایغل و جوشا تیفعال، حاصل جمع جمع تیجمع 

 .شود یشامل م باشند، یدرآمد بدون کار م یدارا

فعال  تیدرصد از جمع ۱۰.6که  دهد یدر فصل زمستان گذشته نشان م تر شیساله و ب ۱5افراد  یکارینرخ ب یبررس نیهمچن

است و  افتهیدرصد کاهش  ۱.۷معادل  ۱۳۹۷شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال  نیه ااند ک بوده کاری( بکاری)شاغل و ب

درصد کاهش داشته  ۲.۴نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۱۳۹۸ساله در زمستان سال  ۲٤تا  ۱5جوانان  یکارینرخ ب زین

 .است

اگر موضوع کرونا را کنار  یحت نیا وجود اآمار و ارقام نگاه کنند. ب نیمثبت به ا دیمند هستند با داز مسئوالن عالقه یبرخ

 طیبازهم شرا گردند،یدو ماه بعد سر کار بازم یکیشده،  کاریب یررسمیو غ یها هزار کارگر رسمصد میو فرض کن میبگذار

 شود، یکار آن اضافه م یاینفر به تعداد افراد جو ونیلیم کیساالنه حدود  معمولکه به صورت  ی. در کشورستیمناسب ن

. ساالنه شودینم جادیشغل خالص هم در سال ا زانیم نیمختلف هم لیهزار شغل وجود دارد. تازه به دال ۷۰۰ یها تقاضاتن

 .شودیاضافه م کارانیب تیهزار نفر به جمع ۶۰۰حدود  یعنی نیشده و ا جادیهزار شغل خالص ا ۴۳۰حدود 

است؟  یاست و اگر هست تا چه حد شدن یفکر خوب عیصنا یفکر نوساز ایآ گردد؟یکار برم یرویبه مهارت ن زیهمه چ ایآ 

ما را با مشکل  میتحر طیدارند و شرا یترسخت یمال نیتام وهیبزرگ بود که ش یهاکارخانه یانداز به فکر راه دیاصال با ایآ

 م؟یرا هم عوض کن یمال نیتام یهاوهیو ش میمشاغل خرد باش ربهتر آن است که به فک ای کندیمواجه م

 دیرا حذف کن یبروکراس ولا

بهبود  یبرا دهایام شودیباعث م میکه در آن قرار دار یطی: شرادیگویم لنای)کارشناس روابط کار( به ا زاده یمنش گشواد

و  هاتیو ممنوع یماریب نیا شک ی. بزنندیکرونا گره م وعیش یمسائل را به ماجرا یبرود. اکنون برخ نیبازار کار از ب

 نیادیبن راتییتغ ازمندیخوب نبوده و ن طیاست که بدون کرونا هم شرا نیا تیواقع اشده موثر هستند، ام جادیا یهاتیمحدود

 .میابوده

 یرشد اقتصاد ی. وقتابندیبهبود  یاقتصاد یهاگرفت که شاخص یماتیتصم دیدر بعد کالن با ی: به طور کلدهدیادامه م او

 یبه فکر بهبود رشد اقتصاد دیبا زیاساس قبل از هر چ نیندارند. بر ا یخوب تیضعتورم و ... هم و ،یکاریب یعنیاست  یمنف

 .بود

: کندیبهتر شود، اشاره و عنوان م طیشرا یاجرا کرد تا اندک توانیکه م ییهابه برنامه نیکارشناس روابط کار همچن نیا

 یهاکارخانه میتوانیما نم نطوریوجود ندارد. ا یارگذهیسرما یاست که منابع الزم برا نیاز ا یاز مشکالت ناش ییدرصد باال

 .بود گرید یهاوهیمنابع از ش نیبه فکر تام دیاساس با نی. بر امیکالن داشته باش یهایگذارهیو سرما میبزرگ بزن

و  میارما موانع را برد نکهیاست، به شرط ا یروش مناسب ینیمشاغل خرد و کارآفر یرو یگذارهی: سرمادهدیادامه م او

 نیوجود دارد. ا یادیکار مشکالت ز نیقبل و ح هاهیدییها و تاصدور مجوز ی. در کشور ما برامیرا کم کن یبروکراس

ببرند. بر  گرید یخود را در جاها هیکه سرما ندازدیب نیرا به فکر ا افرادو ممکن است  کندیرا خسته م نانیمشکالت کارآفر

 .کرد لیها را تسه کسب و کار طیشرا موانع را برداشت و دیاساس با نیا



مرکز در کل سال  نیکم شده است. مطابق گزارش ا رانیدر ا یکاریکه ب دیگویآمار بر اساس اطالعات سال گذشته م مرکز

معادل  بایتقر شیافزا زانیم نیهزار نفر به خالص آمار شاغالن افزوده شده که ا ۴۳۰در حدود  ۱۳۹۷نسبت به سال  ۱۳۹۸

 هزار نفر بوده است ۴۲۸رقم  یعنی ۱۳۹۸سال  انیاتا پ ۱۳۹۲سال  یساالنه از ابتدا شیامتوسط افز

مهم  نیبه ا دیمواقع مهارت الزم را ندارد و با یاریکار ما در بس یروین نکهی: ادیگویم یآموزدرباره لزوم مهارت زادهیمنش

است. در واقع مشکالت بازار کار  نیمربوط به ا زیه چجلوه داده شود که هم نطوریا دیاست، اما نبا یتوجه شود، حرف درست

را هم  یآموزمهارت دیمسائل رفع شوند، البته با نیا یدارند. وقت ییاجرا یهاوهیو ش یصاداقت طیدر شرا شهیهستند و ر قیعم

 .کرد تیترب دیجد یهاو کار عیصنا یدر دستور کار قرار داد و افراد متخصص برا

 راهکار؟ ای یفرافکن ؛یآموزمهارت

 ژهیاز افراد به و ی. برخشودیمطرح م یآموزدهه است که در مباحث مربوط به بازار کار بحث مهارت کیاز  شیب

 یفرض دو مشکل اساس نی. در اماندینم کاریکار بلد باشد، ب یالقا کنند که اگر کس نیدارند چن یسع یمسئوالن در موارد

مقام بلند مرتبه  کی نکهیاست و ا یدولت یهانهاد یکار کم نیا ندارند،کار مهارت  یایجو یرویاگر ن نکهیوجود دارد. اول ا

دنبال رفع مشکل باشد و مدارس و مراکز  دیانتقاد با یاست. در واقع جا بیو غر بیمساله انتقاد کند، عج نیاز ا ییاجرا

 جادیا یالزم برا تیظرف رانیا دانگار اقتصا است که نیفرض وارد است ا نیکه به ا یدوم رادیرا اصالح کند. ا یآموزش عال

 یداخل یگذارهیاقتصاد را سرما کیشغل هست و ک جادیاقتصاد و ا کیک نیب یمیرا دارد. رابطه مستق کارانیهمه ب یشغل برا

د. ماهر و متخصص شوند، سر کار برون یبه افراد لیتبد کارانیکه اگر امروز همه ب ستین نطوری. اکندیبزرگ م یو خارج

 .در سطح کالن است یادیمهم منوط به اصالحات بن نیداد و ا شیرا افزا یگذار هیسرما دیبا

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

 

  

  :مازندران یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

 شود؟ یپرداخت م یچه زمان یشدند/ مقرر یکاریب مهیهزار کارگر در مازندران مشمول ب ۳۰۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

 ۷۹هزار و  ۳۵ یدر استان بوده که برا ریپذ بیآس دا  یافراد شد ژهیهزار تومان( و ۶۰۰تا  ۲۰۰لغ کرونا )مب یشتیمع بسته

  .مبلغ در ماه مبارک رمضان دو برابر شده است نیچهار ماه انجام شده و ا یط یخانوار مازندران

  

 یاجتماع مهیصندوق ب یزبانیه ممازندران ب یتعاون، کار و رفاه اجتماع یهماهنگ یجلسه شورا نیدوم لنا،یگزارش ا به

کل عضو شورا و مسئوالن  رانی(، مدیهماهنگ یشورا سیکل و رئ ری)مد یمازندران با حضور  اصغر ریو عشا انییروستا

استان  یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ینور دیشه اختمانعضو شورا در سالن جلسات س یها دستگاه یروابط عموم

 .برگزار شد

اظهار کرد: با توجه به  یسخنان یجلسه ط نیمازندران در ا یتعاون، کار و رفاه اجتماع یهماهنگ یشورا سیرئ و رکلیمد

 .مهم است اریبس دیتحقق جهش تول یبرا یمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماع فهیشعار سال وظ

داشت و  میخواه یا ژهیالش وتوسعه استان ت یبرا یهماهنگ یشورا یاعضا یشگیافزود: با تعامل هم یاصغر کامران

 .باال در استان دارد ییمجموعه در چند سال گذشته نشان از توانا نیخوب ا اریعملکرد بس

کرد  دیتأک ها یروابط عموم تیفعال یها وهیش یبر ضرورت به روز رسان یهفته ارتباطات و روابط عموم کیضمن تبر یو

 نیدر ا رد؛یشکل بگ یررسمیوگو محور غ دو طرفه و گفت یروابط عموم دیطرفه، با کی یروابط عموم یو ادامه داد: به جا

 .شود یاستفاده م یبه خوب یمجاز یفضا رزشمندبرجسته و از نقش ا یاجتماع یها شبکه گاهیمدل جا

ن حال سازمان را خوب کند، خاطرنشا دیبا یروابط عموم نکهیمازندران با اشاره به ا یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

خواهد شد  گاهیجا نیا تیفعال ییایباعث پو هیقض نیهوشمندانه باشد که ا یساز بر اساس افق دیبا ها یروابط عموم تیکرد: فعال

 .خواهد شد یاجتماع هیسرما شیو انتقال درست اخبار به مرور زمان باعث افزا



افراد  ژهیهزار تومان( و ۶۰۰تا  ۲۰۰لغ کرونا )مب یشتیدر دوران کرونا گفت: بسته مع یشتیمع یها درباره طرح یاصغر

مبلغ در ماه مبارک  نیچهار ماه انجام شده و ا یط یخانوار مازندران ۷۹هزار و  ۳۵ یدر استان بوده که برا ریپذ بیآس دا  یشد

 .رمضان دو برابر شده است

هزار نفر در  ۳۷از  شیزود: تاکنون بکرونا اعالم کرد و اف امیاقدامات در ا گریبه مشموالن را از د یکاریب مهیپرداخت ب یو

 .شود یاعتبار الزم اقدام م نینفر مشمول شناخته شدند که به محض تأم ۲۵۶هزار و  ۳۰سامانه اعالم شده ثبت نام کردند که 

تومان(  ونیلیتا سقف دو م التی)تسه یاضطرار یاعتبار دیمازندران گفت: در طرح خر یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد

رانندگان و دستفروشان و  ،یفاقد درآمد ثابت به سه گروه کارگران ساختمان ریپذ بیاقشار آس ژهیکرونا و وعیاز ش یشنا

 .شود یداده م یتیوام حما اند دهید بیآس ایشده  لیطها به خاطر کرونا تع که اصناف آن یکارگران

کسب و  ۱۳به  یدرصد ۱۲داد و گفت: پرداخت وام خبر  رانیبگ ارانهی ژهیو یتومان ونیلیم کی التیاز پرداخت تسه یو

 .شود یاز کرونا به شرط حفظ اشتغال از خردادماه آغاز م دهید بیکار آس

که در  یتعاون ۱۸جلسه اظهار کرد: تاکنون  نیدر ا زیمازندران ن یمعاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یباقر

 .شدند ییداشتند شناسا تیکرونا فعال امیو دستکش در ا یمارستانیبماسک، گان  یلوازم بهداشت دیحوزه تول

شدند و در  یمعرف تر نییبا نرخ سود پا التیتسه افتیدر یبرا یتعاون ۱۱که با وزارتخانه انجام شد  یمکاتبات یافزود: ط یو

 .بهره هستند بالعوض و کم تالیتسه یداشتند که متقاض داتیکرونا تول امیکه در ا میهست یها یتعاون ریسا ییحال شناسا

مرکز  ۱۱۱هستند و در  یستیهزار خانوار در استان تحت پوشش بهز ۱۶۳ نکهیبا اشاره به ا زیمازندران ن یستیبهز رکلیمد

 .شوند یم یسالمندان و معلوالن نگهدار یشبانه روز

 .میدر استان دار یروز شبانه یمرکز توانبخش ۲۶کرد:  انیب یگوهرده فرزاد

مومنانه را اجرا  یهمدل شیماه مبارک رمضان پو یاستان همزمان با سراسر کشور ازابتدا یستیبهز نکهیشاره به ابا ا یو

شد،  عیتوز ازمندانین انیسراسر استان در م یستیاز طرف کارکنان بهز ییسبد غذا ۸۰ شیپو نیکرد  و در مرحله اول  ا

 .شد عیتوز ازمندانین انیدر سراسر استان در م شیرزما نیدر ا ییذابسته مواد غ ۵۰۸هزار و  ۳ یادامه داد: در مراحل بعد

ماه مبارک  یکرد: از ابتدا حیتصر یستیجامعه هدف بهز انیدرم یتیسبد حما ۶۲۱هزار و ۱۴ عیبا اشاره به توز یگوهرده

در  لایر اردیلیم ۳۵از  شیجمعا به ارزش ب یو  بهداشت ییمواد غذا یها مومنانه تاکنون بسته یهمدل شیپو لیرمضان و تشک

 .ماه رمضان ادامه دارد انیطرح تا پا نیشده و ا عیتوز یستیبهز انیو مددجو ریپذ بیآس یها گروه نیب

و کارآموزان مراکز  انیکرونا در کشور مرب روسیو وعیگفت: باتوجه به ش زیمازندران ن یو حرفه ا یآموزش فن رکلیمد

 زاتیتجه نیتأم یبرا ییها گام ربط یذ ینهادها ریسا یپا به استان مازندران پا یا و حرفه یآزاد فن یها و آموزشگاه یدولت

و شعار مهارت  فایشدند تا نقش خود را به نحو احسن ا دانیوارد م یدرمان راکزعموم مردم و م ازیمورد ن یدرمان یبهداشت

 .در خدمت سالمت را تحقق بخشند

 ۱۶۰آزاد در  یها و آموزشگاه یو کارآموز مراکز دولت ینفر مرب ۵۸۱ روز با ۶۰ یکرد: در ط انیب یشیدرو نیدحسیس

و در  دیعدد ماسک تول ۲۶۰هزار و  ۲۷۳و  ونیلیم کیمازندران توانستند  یا و حرفه یاداره کل آموزش فن یواحد آموزش

 .قرار دهند روسیو نیستاد مبارزه با ا اریاخت

را بر  یا کرونا اقدامات گسترده روسیو وعیاز ش یریجلوگ یان برامازندر یا و حرفه یکرد: آموزش فن حیتصر یشیدرو

 دیو تول هیتوان به ته یماسک م دیانجام داد که عالوه بر تول یاساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ۹۰۰۰ یتانمارسیعدد، مالفه ب ۳۲۸۰ یادار یلوازم بهداشت ،جفت ۲۲.۱۹۳دست، دستکش  ۵۲.۱۸۸البسه کادر درمان 

عدد،  ۱۹۹۲۱ یمارستانیب یعدد، لوازم بهداشت ۳۳۳۱صورت  لدیعدد، ش ۹۰۰۵کاله  تر،یل ۶۰۲۵۰ یتخته، مواد ضدعفون

 .روز اشاره کرد ۶۰ نیا یدر ط لایر۴۷۳.۳۰۰.۰۰۰به مبلغ  ینقد یها بسته و کمک ۱۰۰۴ارزاق  جیپک

امور شعب  ریمد یامور شعب بانک رفاه استان، احمد ریمد یدر مازندران، باقر یکشور یصندوق بازنشستگ ریمد یجعفر

 نیاستان در ا یاجتماع نیتام رکلیمد یاستان و محمود یاجتماع نیدرمان تام ریمد یدیبانک توسعه تعاون استان، خورش

 .دندکر حیجلسه اقدامات مهم در مقابله با کرونا را تشر

کرونا به صورت  روسیو وعیبا توجه به ش ۹۹مازندران در سال  یتعاون، کار و رفاه اجتماع یهماهنگ یجلسه شورا نیاول

 .برگزار شده بود یمجاز
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   مقابل وزارت بهداشت و درمان یالنیروزه گ ۸۹اعتراض پرستاران قرارداد 

۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

 

روزه و  ۸۹ یسبت به قراردادهاهمکاران خود به تهران آمدند تا ن یندگیبه نما النیروزه گ ۸۹از پرستاران قرارداد  یتعداد

  .عدم پرداخت دستمزد اعتراض کنند

  

اند، صبح امروز  روزه به کار گرفته شده ۸۹ یکه با قراردادها یالنیپرستاران داوطلب گ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .( مقابل وزارت بهداشت و درمان در تهران تجمع کردندبهشتیارد ۳۱)چهارشنبه، 

مشغول به کار  النیگ یدانشگاه علوم پزشک یاز سو یشرکت یرویبه ن ازیکرونا با فراخوان ن وعیش امیپرستاران در ا نیا

 .روزه داده شد ۸۹شدند و به آنها قرارداد 

اشتغال  النیگ یها مارستانیمقابله با کرونا در ب یبرا یپرستار یروهاین گریاسفند ماه که در کنار د یپرستاران از ابتدا نیا

 .اند نکرده افتیدر یتمزدداشتند، دس

 .اند پرستاران به داخل وزارتخانه دعوت شده ندهیادامه نما در
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