
 

 

 ۱۳۹۸ بهمن ماه یاخبار وگزارشات کارگر
 1398مجموعه ای از اخبار و گزارشات مربوط به تحوالت جنبش کارگری در بهمن ماه 

 کمونیستیتدارک تحریریه 

 تهیه و تنظیم: علی شمس

 ماه گذشته۱0کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران طی  ۸4جان باختن 

نفر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را  84تعداد  یاستان مازندران گفت :در ده ماهه سالجار یقانون یکل پزشک ریمد

 .داشت شیدرصد افزا9با مدت مشابه سال قبل  سهیزن(،که در مقا کیمرد و 83از دست دادند)

 یاز حوادث کار به پزشک یزن( مصدوم ناش یمرد و ما بق 753نفر) 798استان تعداد  یقانون یاساس آمار مراکز پزشک بر

 .داشت شیدرصد افزا 3با مدت مشابه سال قبل  سهیرقم در مقا نیمراجعه کردند که ا یقانون

مراکز  یکرد :بر اساس آمارها حیتصر یعباس یمازندران ،دکتر عل یقانون یپزشک یمروابط عمو بهمن 30گزارش به

 نیشتریمورد ب 9و نور با 12، آمل با  15با  اندرودیو م یشهرستان سار بیبه ترت یاستان در ده ماهه سالجار یقانون یپزشک

از حوادث  یموارد مرگ ناش نیکمتر  ،ید فوتمور2هر کدام با  اد،تنکابن و محمود آب یو شهرها نیشتریب یبا فوت یو شهرها

 .کار را داشتند

نفر ،برق  35با  یمرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلند لیگزارش عمده دال نیکرد: بر اساس ا حیتصر یو

 .قرار دادند یمورد در رتبه بعد 7موارد هر کدام با  ریو سا یو سوختگ17، اصابت حسم سخت با 18با  یگرفتگ

 .باشدیاز کار در بخش ساختمان م یحوادث ناش نیشتریبافزود:مازندران  یقانون یکل پزشک ریمد
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 شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کنتورسازی ادامه دارد بالتکلیفیعلیرغم وعده و وعیدها 

را  ما یها ندهپرو یدادگسترشکایت کرده ایم ولی   ۹5سال  نکهیبا وجود اکارگرکارخانه کنتورسازی: 

 رسیدگی نمی کند

۱۳۹۸/۱۱/۳0 

هم قطع شده واز  بهمن ماه 19از سال حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی تولید کنتور  2عالوه بر عدم پرداخت بیش از 

 ماهه را امضا کنند.2بجای قرار  خر اسفند ماهآاز اول تا  هماه کیخواستند قرارداد کارگران خواسته شده 

ساله ما مربوط به شش ماه  4مطالبات ی گفتند: کارخانه کنتورساز کارگرانبهمن،30ت رسانه ای شده بتاریخ بنا به گزارشا

 70که فقط  شود یم یو هشت ماهه سال جار 97، شش ماه سال 96چهار ماه سال  اداش،و پ یدیبه همراه ع 95حقوق سال 

پرداخت شده است. عالرغم آن سنوات  ینخست سال جارچهار ماه  ی مهیآبان ماه به همراه حق ب مهیدرصد از حقوق و ب

ها مشکالت  و بانک یاجتماع نیتامبه سازمان  ها یپرداخت بده ،یاجتماع نیتأم یها دفترچه دیکارگران بازنشسته شده، تمد

 .شود یداده نم یتیاست که به آن اهم یکارگران کنتورساز یها خواسته نیازجمله مهمتر دیتول

و  یداخل رانیمکرر مد راتییگفتند: تغ یدیواحد تول نیاز مشکالت ا گرید یکیدرباره  نیهمچن یکنتورساز کارگران

 یشغل تیرسانده و امن یبه مرز ورشکستگ شیدو سال پ یال کیرا از  یدیواحد تول نیاست که ا یسرپرستان کارخانه معضل

 .ما کارگران را سلب کرده است

جرائم  یبرخ لیبه دل شیپ میون کسالیکه از  رانیا یشرکت کنتورساز رعاملیکردند: مد حیتصر نهیزم نیدر ا کارگران

 یکی رایکه اخ کند یم تیریمد گمارد، یکه در کارخانه م یسرپرستان قیکارخانه را از طر برد، یدر زندان به سر م یاقتصاد

هنوز  یسرپرست کارخانه در سال جار نیاست چهارم یگذاشته شده و چند روز رنظر با کارفرما کنا اختالف لیاز آنها به دل

 یکارگران، قراردادها یروح تیدر کارخانه را متوقف کرده و با برهم زدن وضع دیمجدد تول رعاملیبا دستور مد امدهین

 .داده است رییتغ کماههیآنها را از دو ماه به  یکار



را  دیها تالش مجددا تول بعداز ماه یماه سال جار آبان یکه از ابتدا ست یکارخانه درحال تیگفته کارگران؛ متوقف شدن فعال به

 نیشده است. در ع دیکارخانه پر از کنتور  تول یکارگران انبارها یروز با تالش شبانه ست یو چند ماه میبه کارخانه برگرداند

 .میا بسته یبخش خصوص انیاز مشتر یکیکنتور با  ییهزارتا 100قرارداد  کیهم  رایحال اخ

برهم  زیما کارگران ن یشغل تیامن ان،یجهت است که با از دست رفتن مشتر نیاز ا یکیما  یان، نگرانگفته کارگر به

 .خورد یم

محصوالت  داریکارخانه بود اما در حال حاضر خر نیمحصوالت ا داریخر نیاز ا شیپ رویوزارت نبنابه گفته این کارگران،

 .کند یم یداریخر یا را از دالالن واسطهخود  ازیموردن یو کنتورها ستیکارخانه ن ی شده دیتول

شروع  «یبخش خصوص»به  یکارخانه کنتورساز یکردند: عموم مشکالت ما از زمان واگذار حیدر ادامه تصر کارگران

تنها راه نجات ما کارگران  نیمسئوالن و کارفرما هر روز بر مشکالتمان افزوده شده است. بنابرا یتوجه یشده و با ب

 کارخانه است. ی ازبخش خصوص دی خلع یکنتورساز

۱۳۹۸/۱۱/۳0  

 

   ابالغ شد یفصل دهم قانون خدمات کشور ازاتیامت یدرصد 50 شیافزا بخشنامه
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  را ابالغ کرد یفصل دهم قانون خدمات کشور ازاتیامت یدرصد 50 شیسازمان و بودجه، بخشنامه افزا سیرئ

 نکهیبه ا تیسازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنا سیرئ« دباقر نوبختمحم» یدر بخشنامه ابالغ لنا،یگزارش ا به

 50تا پنجاه درصد ) یخدمات کشور تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت شیاز افزا ییاجرا یها کارکنان دستگاه یبرخوردار

 یاست و ط یسنوات یها جهو دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بود قحقو یو شورا رانیوز أتیه بی%(  پس از تصو

 .اند مذکور استفاده کرده ازاتیامت شیاز افزا یطبق مقررات و ضوابط قانون ییاجرا یها از دستگاه یگذشته تعداد یها سال

و  رانیوز أتیه 21/12/1395 خیهـ تار 54057/ت162862با وجود مصوبه شماره  ییاجرا یها از دستگاه یگریتعداد د

عدم وجود  لیفصل دهم، به دل ازاتیامت یتا پنجاه درصد شیبر افزا یحقوق و دستمزد مبن یشورا 20/12/1397مصوبه 

و اختالف در  یامر منجر به نابرابر نیو ا  ندیاستفاده نما ذکورم شیکارکنان خود از افزا یاعتبارات مصوب نتوانستند برا

عدالت در  تیو رعا ضیرفع تبع یمهور محترم براج سیرئ دیاست، لذا با توجه به تأک دهیگرد یانسان یروین یها پرداخت

و  یاجتماع ،یادساله ششم توسعه اقتص قانون برنامه پنج 30و ماده  29ماده  3تبصره  یاجرا یها و در راستا پرداخت

 یبر امکان اجرا یمبن ازات،یامت شیاعمال افزا یمتقاض ییاجرا یها و اعالم دستگاه رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

ها از مصوبات  که تاکنون کارکنان آن ییها بخشنامه دستگاه نیت مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب امصوبا

تا پنجاه  شینسبت به افزا 1/12/1398 خیاز تار توانند یاند م برخوردار نشده ازاتیامتمشابه در  یها شیافزا گریالذکر و د فوق

کارکنان خود اقدام  یطبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برا یشورخدمات ک تیریفصل دهم قانون مد ازاتیامت یدرصد

 .ندینما

 

مازاد بر اعتبارات مصوب و  یهرگونه بار مال جادیبخشنامه منوط به عدم ا نیا یاجرا  شده است: دیبخشنامه تأک نیا در

 .داده شده است صیتخص

 

)مشخص( موضوع  بند "ب" ماده  نیداد انجام کار معکارکنان قرار یایبخشنامه حقوق و مزا نیاز ا یگریاساس بخش د بر

 نییها تع دستگاه نیهمتراز در ا یمانیکارکنان پ یای%( حقوق و مزا 80قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد ) 28

ه کشور و مشترک سازمان برنامه و بودج شنهادیخواهد بود که با پ یورالعملبراساس دست شیافزا نیو نحوه اعمال ا شود یم

 .کشور اعالم خواهد شد یو استخدام یسازمان ادار

مصوب  یا نهیاز محل اعتبارات هز 1399بخشنامه در سال  نیا یاجرا یبرا ازیابالغ نوبخت آمده است: منابع مورد ن در

منقول و  یها ییحاصل از فروش اموال و دارا یو درآمدها ها نهیدر هز ییجو بر صرفه دیبا تأک ،ییاجرا یها دستگاه

سازمان  دییبا تأ ییاجرا یها دستگاه یشنهادیموارد پ ریسا نیچن و هم هو مقررات مربوط نیقوان تیمازاد، با رعا رمنقولیغ

 .شود یم نیبرنامه و بودجه کشور تأم
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نسبت به  ۳و  2 داریسپ یها پروژه واحد اتوبوسرانی تهران وحومه عضو شرکتتجمع اعتراضی رانندگان 

 عدم تحویل مسکن مقابل تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

درادامه اعتراضات دامنه دارشان  3و  2 داریسپ یها پروژهرانندگان عضو از نفر100بهمن،حدود  30صبح روز چهارشنبه 

شرکت واحد اتوبوسرانی سال دست به تجمع مقابل ساختمان تعاونی مسکن مرکزی  6نسبت به عدم تحویل مسکن پس از 

 تهران وحومه زدند.

 

 ر،یسال تاخ نهمهیاواخر، بعد ا نیشش سال است که ساخت واحدها متوقف شده و اتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:

 ریتاخ یها و برگه میمراجعه کرد یامروز حدود صد نفر از اعضا به محل تعاون ل،یدل نیبه هم د؛یاخطار دادند بازهم پول بده

 نیمابیقرارداد ف یما را براساس بندها یمسکون ید و واحدهایتعهدات خود را انجام ده می. به آنها گفتمیرا به آنها برگرداند

 .دیده لیتحو

و  یشهر و شهردار یمتوقف شده است و مراجعات مکرر اعضا به شورا 92از سال  3و2 داریسپ یها پروژهآنها افزودند:

 مانده است. جهینت یامروز بتا  یمسئوالن تعاون
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  مطرح کردند؛ اسالمشهر یکارگران ساختمان

   دیبسپار یساختمان یصنف یها را به انجمن یا مهیب یها یبازرس
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  .خود انتقاد کردند یا مهیاسالمشهر نسبت به مشکالت ب یساختمان کارگران

به  یاجتماع نیتأم مهیب یبازرس فهیوظ ضیخواستار تفو ،رسانه هاگو با اسالمشهر در گفت یاز کارگران ساختمان یجمع 

 .شدند یکارگران ساختمان یصنف یها انجمن

. مشکل خورند یم« عدم صدور» یاجتماع نیتام یها یبازرس یاز کارگران ط یلی: خندیگو یاسالمشهر م یساختمان کارگران

. از ستندیمشغول به کار ن یا کنند که کارگر در پروژه یدام به بازرساق یاست که بازرسان ممکن است در زمان نیما ا یاصل

 .شود یکارگران قطع م مهیرو ب نیا

در ساعات  یاشتغال فرد به کار ساختمان یصحت ادعا یبررس یمراجعات بازرسان برا یاز کارگران؛ گاه یکیگفته  به

که توسط خود  یصنف یها است که انجمن یحالدر نی. اشود یکه باعث م ردیگ یاستراحت کارگران در ظهر صورت م

 شیپ یتر قیرا به صورت دق ها یبازرس توانند یو م تندکارگران آگاه هس یشغل تیاز وضع شتریب شود، یکارگران اداره م

 .ببرند



ص واگذار شده که تخص ییها  یبه کارگزار یاز کارگران ساختمان ی: بازرسکنند یم حیاسالمشهر تصر یساختمان کارگران

 یاجتماع نیتام مهیآنها در ب طیکه شرا کند یم جابیا یشغل کارگران ساختمان یو مقطع یفصل تیکه ماه یندارند. درحال

 .لحاظ شود

 یبررس یبازرس فهیوظ ضیخواسته تفو یمشکل دچار هستند و اغلب کارگران ساختمان نیاست که به ا یادیمدت ز کارگران

 .دانند یمطالبه خود م نیتر را مهم یصنف یها نجمنبه ا یکارگران ساختمان مهیب تیصالح
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ماه حقوق وحق بیمه  4بندرعباس نسبت به عدم پرداخت  ۳منطقه  شهرداریتجمع اعتراضی کارگران 

 هرمزگان  یاستاندارومطالبات دیگر مقابل 

 4اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بندرعباس برای بنمایش گذاشتن  3بهمن، کارگران شهرداری منطقه 30روز چهارشنبه 

 زدند. هرمزگانی استاندارماه حقوق وحق بیمه ومطالبات دیگردست به تجمع  مقابل 

 



 

(عالوه فرس پیمانکاری شرکتبندرعباس) 3بنا به گزارشات رسانه ای شده، کارگران بخش نظافت شهری شهرداری منطقه 

خت حق اضافه کاری،ندادن مرخصی وتوزیع نشدن لباس ،کفش ماه حقوق وحق بیمه به عدم پردا 4برپرداخت نشدن 

 کارودیگر وسایل ضروری کارشان نیز معترضند.

بنا بهمین گزارشات،بدنبال این تجمع اعتراضی ازیکطرف بازار وعده و وعیدهای شهرداربندرعباس،شهردارمنطقه 

معوقه کارگران در روزهای آتی  گرم شد  و.....  مبنی بر پرداخت بخشی از حقوق فرس  پیمانکاری شرکت ،کارفرمای3

وازطرف دیگر دعوای جناحی بین دست اندرکاران شهرداری در رابطه با تبلیغات برای تصدی کرسی های بهارستان باال 

 گرفت.

از به خبرنگار رسانه ای گفت: موجود تیاز وضع یبندرعباس با ناراحت 3منطقه  یاز کارگران شهردار یکدرهمین رابطه،ی

 .نکرده ام افتیدر یحقوق چیتاکنون ه 7برج 

صبر  گریرا به وجود آورده و د یما مشکالت یها خانواده یو عدم پرداخت مطالبات برا یا مهیب ،یشتی: مشکالت معی افزودو

 .نمانده است مانیبرا یو تحمل

 جادیا مانیرا برا یبار اسف تیوضع یروزمره زندگ یازهایو فراهم نبودن ن یخال ی: سفره هااین کارمعترض ادامه داد

اما او هم از  میحل مشکالتمان امروز به استاندار هرمزگان پناه آورد یدر راستا یشیاند چاره یکرده است چرا که برا

 .توجه بود یب یبا ما سر باز زد و نسبت به مشکل جامعه کارگر ییارویرو

و  ستیاز حقوق ن یخبر چیاما ه میکن یو تالش م میکش یآفتاب زحمت م یهرروز در گرما نکهیا انیبا باین کارگر خشمگین 

انجام  یادیز یها یریگیحقوقمان پ افتیدر یافزود: برا شود، یپرداخت م یحقوق چه زمان نیکه ا ستیمعلوم هم ن یاز طرف

 .ذردگ یبا مشقت م مانینکردند و واقعاً زندگ یمناسب دبرخور میشد ریگیبود و هر بار هم پ جهینت یاما ب میداده ا

داران قرض کنم اما  و مغازه انیاز اطراف دیهر روز با یزندگ هیاول یازهاین هیته یبرا نکهیبا اشاره به ا یکارگر شهردار نیا

که به مغازه ها  یبده هیتسو یماهم تنها برا کیام، ادامه داد: حقوق  مردم را پرداخت نکرده یپس از گذشت چند ماه هنوز بده

 .دارم، صرف خواهد شد

که حقوق  یمانکاریچرا قرارداد پ د؟یکن یبندرعباس گفت: چرا حقوق کارگر را پرداخت نم یخطاب به شهردار انیدر پا یو

چرا مهندس ناظر و مهندس  د؟یکن یم دیکه قراردادش را تمد دیکن یچرا نه تنها فسخ نم د؟یکن یفسخ نم دهد، یکارگر را نم

  یسال ها، که کارگران شهردار نیاند در ا کرده هیتعب یستمیشود؟ چه س یم عییحقوق کارگر تض دیبگو کند یمشاور جرات نم

 .شود یم تر یشان خال هر روز سفره
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   یاجتماع نیبه شعب تام یجهت اعالم حوادث کارگر انیمهلت سه روزه کارفرما

۱۳۹۸/۱۱/۳0 

 یجتماعا نیبه شعب تام یجهت اعالم حوادث کارگر انیسه روزه کارفرما مهلت

ازکار، کارفرما مکلف است، مراتب را ظرف سه روز  یدرصورت وقوع حادثه ناش یاجتماع نیقانون تام 65ماده  براساس

  .اطالع دهد یاجتماع نیبه شعب سازمان تام یوقوع حادثه بصورت کتب خیاز تار

  

و  یماریاز بروز ب یریجلوگ ینون براقا ،یاجتماع نیسازمان تام یبه نقل از اداره کل روابط عموم رسانه هاگزارش  به

 یرا برا یفیتکال شده مهیب یو روح یحفظ سالمت جسم یحال برا نیکارگاه و درع طیاز کار در مح یکاهش حوادث ناش

 .است نهادهکار برعهده کارفرما  طیکردن مح منیو ا یاستانداردساز

 

شود، از  ییها نهیمتحمل هز دهید وضع حادثه دیاز تشد یریگجلو یچنانچه کارفرما برا یاجتماع نیقانون تأم ٦٥ماده  براساس

است، کارفرما  شدگان مهیبه ب یسازمان مکلف به ارائه خدمات درمان نیاست و ا یاجتماع نیپوشش تأم تحت شده مهیآنجا که ب

 .وص اقدام شودخص نیمراجعه تا برابر مقررات در ا یاجتماع نیبه سازمان تأم دخو یها نهیهز افتیدر یبرا تواند یم

 

که  یدر موارد کنیبرساند، ل یاجتماع نیگزارش حادثه را کتباً به اطالع سازمان تأم یروز ادار3ظرف  ستیبا یم کارفرما

 یریکند، به منظور مساعدت و جلوگ یارائه م یاجتماع نیشده به شعب تأم نییکارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تع

و انطباق آن  یگزارش حادثه نسبت به بررس افتیمجاز خواهند بود، پس از در یاجرائ یواحدها شدگان، مهیحقوق ب عییاز تض

 .اقدام کنند یاجتماع نیبا قانون تأم

۱۳۹۸/۱۱/۳0 

 

 

   میو پرداخت معوقات هست یتپه: به قول و قرارها عمل نکردند/ در انتظار بازنشستگ هفت یبرها ین

۱۳۹۸/۱۱/۳0 

  .دیگو یخود و همکارانش م فیروشن شدن تکل یتپه از انتظار برا هفت شکرین بر یکارگران ن ندهینما

خود و  یشغل فیروشن شدن تکل یاز انتظار برا ،رسانه هاتپه در تماس با  هفت شکریمجتمع ن بُر   یکارگران ن ندهینما

 .دیگو یهمکارانش م

 .ها تا امروز عمل نشده است از وعده کدام چیاما به هما را روشن کنند  فیاند که تکل : فعال قول و قرار گذاشتهدیگو یم او

 یها دستمزد ماه نیاند و دستمزد برج ده و همچن تپه، تا امروز حقوق آذر ماه را گرفته هفت بر یکارگر ن 104او،  ی گفته به

 .سال قبل را طلبکارند ریخرداد و ت

 

 آور انیسخت و ز یما مشمول بازنشستگ م؛یدار یشکل بازنشستگما م م؛ی: بارها اداره کار رفتدیگو یم بر یکارگران ن ندهینما

 شکری. قرارداد ما از اول مهرماه است و قرار بوده تا زمان خاتمه برداشت نکنند یما رد نم یاما چهار درصد را برا میهست

قرارداد  کید از اعتراضات، . بعمیاز مجموعه هست رونیاند و ما همچنان ب داده مانکاریپ بهاما کار برداشت را  میسر کار باش

 میسر کار بازگرد م،یکه مشمول نباش یبرود و در صورت ونیسیما به کم یبازنشستگ یها اداره کار نوشتند  که پرونده سیبا رئ

 .نشده است یاما هنوز خبر

۱۳۹۸/۱۱/۳0 

 

 



ه های سال حقوق و وعد2تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به عدم پرداخت بیش از 

 توخالی مسئولین طراز اول استان

سال حقوق و وعده های 2بهمن، کارگران کارخانه کنتورسازی برای اعتراض به عدم پرداخت بیش از  29روز سه شنبه 

 توخالی مسئولین طراز اول استان دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه قزوین در خیبان شهدای این شهر زدند.

 

در جمع کارگران حاضر  قزوین سازمان صمت استان رکلیمدع خبری محلی،امام جمعه قزوین وبنا به گزارش یک منب

بارها وعده رسیدگی و پاسخگویی به  یکل دادگستر سیاستاندار و رئمعترض اعالم کردند از آنجاکه  اما کارگرانشدند

در جمع آنان حاضر نشوند به تجمع خود  نیمسئول نیکه ا یتا زمانخواسته هایشان را داده اند باید درتجمعشان حاضرشوند  و

 .دهند ینم انیپا

۱۳۹۸/۱۱/2۹ 

 

   یآب یلرستان در اعتراض به ب کشور ستگاهیآهن در ا کارگران راه تجمع

۱۳۹۸/۱۱/2۷ 

  .زدند یدست به تجمع اعتراض یآب یکشور در لرستان در اعتراض به ب ستگاهیگذشته کارگران ا روز

و عدم  یآب یاعتراض به ده روز ب یآهن لرستان برا بهمن ماه(، کارگران راه 26ز گذشته )رو ،رسانه ای شدهگزارش  به

آباد در استان  شهرستان خرم یاز توابع بخش پاپ ییکشور )روستا ستگاهیدر ا یدست به تجمع اعتراض ن،یمسئول یریگیپ

 .لرستان( زدند

 یکشور که همگ ستگاهیا یروستا نیماه، ساکن وریدر شهر ن،یاز ا شیاست؛ پ یمیمشکل قد کی ستگاه،یا نیدر ا یآب یب مشکل

کشور که از توابع  ستگاهیا یخانوار ساکن روستا 50آب حدود  شیکم از سه ماه پ آهن کشور هستند، گفتند: دست راه نیاز شاغل

 .ستیمشکل ما ن یپاسخگو یمسئول چیآباد در استان لرستان است، قطع شده و ه شهرستان خرم یبخش پاپ

هرچه زودتر حل شود چون با  دیمشکل با نیو معتقدند؛ ا دانند یآب م یها پمپ یآهن لرستان، مشکل را از خراب راه کارگران

 .است رممکنیکارکردن نه تنها مشکل بلکه غ ،یآب یب
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اخت اعتصاب وتجمع کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان برای اعتراض به عدم پرد

 چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

 کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان:حقوق نیست نان نیست

بهمن، کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان)شرکت تراورس( برای اعتراض به عدم  27روزیکشنبه 

 .کارکشیده ئتجمع کردند پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگردست از

 

بنابه گزارش منتشره ازاین کارگران درشبکه اجتماعی، کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان 

هزارتومان  200بهمن( بخاطر عدم پرداخت حقوق ها ی معوقه که دوماه نیم تاخیر شده و همچنین عدم پرداخت 27امروز)

تا کنون پرداخت نشده وعدم واریزحق بیمه 92سبت دهه فجر، بیمه های مکمل که از سال هزارتومان به منا 700روز زن 

و لباس کار و ملبوس استحقاقی که دوسال توزیع نشده و   تامین اجتماعی و تمدید نکردن دفترچه های درمان تامین اجتماعی

اخت نکردن عیدی پایان سال و سبد کاالی که عدالت و نا برابری و تفاوت حقوق بین پرسنل راه اهن و شرکت نگرانی از پرد

به   از طرف راه اهن مبلغ آن دومییلون اعالم شده دست به تحصن و اعتصاب زدند و تا دریافت نکردن همه مطالبات خودشان

 .این روند ادامه خواهند داد

استعفای دسته جمعی مدیران  بنا بهمین گزارش،کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان همچنین خواهان

 . به علت وعده های دروغ و بی لیاقتی و بی توجهی به حق الناس کارگران می باشند  و شرکت تراورس  ستادی راه آهن

http://etehadbinalmelali.com/ak/wp-content/uploads/2020/02/photo_2020-02-16_22-48-35.jpg
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   تپه هفت شکرین کارگراناز  یکیبازداشت موقت 

۱۳۹۸/۱۱/2۷ 

  .بازداشت شد انیریگذشته، محمدرضا دب روز

 .خبر دادند یواحد صنعت نیاز کارگران ا یکیهفت تپه از بازداشت موقت  شکرین در رسانه ای منابع

 

پرونده  یشده اما در حال حاضر قاض نییتع قهیاو وث یروز گذشته بازداشت شده است؛ برا انیریآنها، محمدرضا دب ی گفته به

 .قرار است در بازداشت بماند یتا چه زمان ستیموافقت نکرده است و مشخص ن قهیقرار بازداشت به وث لیبا تبد

 

 شکریکارگران ن ی با تجمعات گذشته انیریاما از قرار معلوم، بازداشت دب ستیدر دست ن یبازداشت هنوز اطالع نیا لیدل از

 .ستین ارتباط یتپه ب هفت

۱۳۹۸/۱۱/2۷ 

 

 

 

اخت بموقع خراسان نسبت به عدم پرد راه آهن منطقه یفن هیخط وابن ینگهدارکارگران تجمع اعتراضی 

 مطالبات ونداشتن امنیت شغلی مقابل فرمانداری نیشابور

خراسان برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع  راه آهن منطقه یفن هیخط وابن یکارگران نگهدار بهمن، 28روز دوشنبه 

 مطالبات ونداشتن امنیت شغلی  دست به تجمع مقابل فرمانداری نیشابورزدند.

 

 ۹۸بهمن  2۷



 

 ۹۹تهران و حومه در مورد دستمزد سال  یاتوبوسران واحدکارگران شرکت  یکایدسن هیانیب

 .است التیکارگران وحدت و تشک چاره

ً یکه گذشت مستق یدر سال نیبنز متینابهنگام ق شیو افزا ختهیافسارگس تورم کارگران را نشانه رفت. کاهش  یخال ی سفره ما

دستمزد  زین یتورم نیبدون وجود چن یصورت گرفت که حت یفقر در حالخط  ریمرتبه ز نیکارگران به چند یقیدستمزد حق

خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و  لیمعاش از قب ییبتداالزامات ا ی هیعنوان کفاف ته چیکارگران به ه

 .داد یرا نم یامکانات رفاه

فقر  نیمقابل چن یاست. بلکه در سو کسانی یماعطبقات اجت ی همه یاست و نه برا یعیطب ی دهیپد کینه  تیوضع نیا اما

 یقیکالن حاصل از کاهش دستمزد حق یکه سودها اند، ستادهیحلقه به گوش آنها ا رانیو مد داران هیبر کارگران، سرما یلیتحم

که  است یدر حال نیکنند. ا یم میخود تقس نیب یونیلیچند ده م یو حقوق ها یاردیلیم یکارگران را در قالب درآمدها

و حقوق  یاردیلیم یرا ندارند. درآمد ها شتریکنند که توان پرداخت مزد ب یدائما اعالم م یبازرگان یها اقتصاددانان و اتاق

  .خود گواه دروغ بزرگ آنان است یونیلیچند ده م یها

مختلف  یکرده و با ترفندهااکتفا ن ییها دروغ نیآنها، تنها به چن یدولت حام ژهیبو ه،یسرما مداران استیو س پردازان هینظر

مختلف از  یها خروج بخش لیاز قب ییسطح نگه دارند؛ ترفندها نیتر نییکه دستمزدها را به انحاء مختلف در پا کنند یتالش م

 یطرح کارورز یبرقرار ،یانسان یروین یکار مانیپ یشرکت ها قیاز طر یشغل تینبردن ام نیشمول قانون کار، از ب

ً ینها ( وی)استاد و شاگرد  .یدستمزد منطقه ا یبرقرار یترفند تالش برا نیدتریدر جد تا

که به نفع کارگران وارد چانه  توانند یو نه م خواهند یو دست ساز دولت نه م یشیفرما یها ما کارگران نشان داده تشکل تجربه

ن و نه برآمده از مبارزات آنان، بر کارگرا یها نه متک به اصطالح تشکل نیداران شوند. چرا که ا هیبا دولت و سرما یزن

در  یکارگران و به عنوان ترمز هیعل شهیدر دست دولت هستند که هم یسرکوب بزارو ا داران هیسرما رانیبلکه مزدبگ

کار و خانه کارگر  یاسالم یدر لباس کارگران همان شواراها هیسرما انیحام نیا نیتر اند. مطرح کرده فایمبارزات آنان نقش ا

هفت  شکریهپکو اراک کارگران آذرآب و ن نهمچو یکارگران میگذشته شاهد بود یها ( هستند. در سالهیخانه سرما دی)بخوان

و مقاومت توانستند  یستادگیو ا یشان و حقوق معوقه تنها از راه تجمعات اعتراض به مطالبات دنیرس یتپه و چادرملو و....برا

 یکارگرمستقل  یها تشکل جادیعادالنه تنها با ا یبه دستمزد دنیلذا راه رسکنند.  دایبه حداقل معوقات عقب افتاده دست پ

 جادیبا ا دیکارمان، کارگران با طی( است. به نظر ما و بنا بر تجربه خود در محیکارگر یکاهایکار )سند طیبرآمده از مح

دستمزد و  نییتع  یکشور، برا یماکارفر نیو دولت بعنوان بزرگتر داران هیسرما هیدر نبرد عل یبه عنوان دژ  کاهایسند

 .دشان کوشش کنن مطالبات گریاحقاق د

نکنند، چرا که  غیدر یکوشش چیو اعتصاب استفاده کرده و از ه یاجتماعات اعتراض یها تیاز تمام ظرف دیراه با نیدر ا 

  .بود بخشد ندارندکارگران را به یشتیاسفبار مع تیو وضع  طیکه بتواند شرا یبرنامه اقتصاد چیصاحبان قدرت ه

حداقل دستمزد تالش کرده و  نییدفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تع یکارگران شرکت واحد همچون گذشته برا یکایسند 

 .بر کارگران سکوت نخواهد کرد ها یعدالت یدر برابر ظلم و ستم و ب

 دیو س یدیحسن سع انیآقا هیزندان عل نیتهران، ضمن محکوم کردن احکام سنگ یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

کارگران و  یصنف نیفعال گریبا د یتیو امن یسیپل یو توقف برخوردها یخواستار آزاد کا،یرسول طالب مقدم دو عضو  سند

 .باشد یم یمدن نیو فعال انیمعلمان و دانشجو

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۹۸بهمن  2۷

 

 

ماه حقوق و وعده های  ۱۸دراعتراض به عدم پرداخت تهران  ۳ خطی کارگران متروعتراضی ا تجمع 

 شهر یشورا ساختمان مقابلتوخالی 

(برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان هیو اقدس ادینوبن ستگاهیا های کارگاه)تهران 3ی خط کارگران مترو بهمن، 27روز یکشنبه 

 پایتخت زدند.شهر یشورا ساختمان مقابلهای توخالی دست به تجمع  ماه حقوق و وعده 18نسبت به عدم پرداخت 



 

که با  یدر حال م،یکن یم زیتان را وار که حقوق دهند یمترو به ما قول م رانیگفتند: مدتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای 

که  میهست ادیو نوبن هیاقدس نفر مشغول در دو کارگاه 60. ما میماه است که بدون حقوق مشغول به کار 18 دیو وع وعده

و  شود یو توسعه مترو استفاده م زیتجه یاما برا دهند، ی. البته اعتبار به مترو ممیا نکرده افتیهاست حقوق خود را در ماه

 .شود یحقوق کارگران پرداخت نم

  پرداخت کنند. عتریه سردرخواست کردند که حقوق معوقه آنها را هرچ یتهران و مسئوالن شهردار یمترو رعاملیاز مد آنها

 ۹۸بهمن  2۷

 

 دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوقچوكا  کارخانهكارگران دور جدید اعتصاب وتجمع 

جاده رضوانشهر به  5متر (واقع درکیلو شركت صنایع چوب و كاغذ ایران)چوكابهمن،کارگران کارخانه  27روز یکشنبه 

 عشان را نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق آغازکردند.دراستان گیالن دور جدید اعتصاب وتجم تالش

 ۹۸بهمن  2۷

 

 

نسبت به بالتکلیفی شغلی  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار اتاعتراض

 ومعیشتی مقابل وزارت راه وشهرسازی ادامه دارد

درادامه اعتراضاتشان+ نسبت به  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار بهمن، 26روز شنبه 

راهی پایتخت شدند ودست به تجمع مقابل وزارت راه  آزادراه یکردن عوارض یکیپس از الکترون بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 وشهرسازی زدند.



 

ه منفک شد، آزادرا یکه شرکت مل 97دوم خرداد سال  خیاز تارتجمع کنندگان به خبرنگاریک رسانه محلی گفت:از یکی

ما 98خرداد ماه 31قرار گرفت که تا یتحت نظر وزارت راه و شهرساز زیشدن ن یکیو طرح الکترون ها یعوارضکارگران 

 .میکار کرد یعوارض یها در باجه یا و حمل و نقل جاده یو در سازمان راهدار یتحت وزارت راه و شهرساز

طرح،  مانکاریکه با پ یبنا بر توافق یا سازمان حمل و نقل جاده 98اه م ریت کمیادامه داد: از  یسازمان راهدار کارگر نیا

 یهم به سازمان راهدار روهایاز ن یشرکت واگذار کرد و تعداد نیرا به ا روهایاز ن یتعداد زیداشت ن” سپندار“شرکت  یعنی

 .منتقل شدند

 یپرسنل و مورد بعد یبند میبوط به نحوه تقسمورد مر کیکه  میدار نهیزم نیدر ا یشد: اکنون ما دو مشکل اصل ادآوری یو

 .عمل شده است یا قهیسل اریبس روهاین یریکه در به کارگ یما است به طور یشغل تیهم مربوط به عدم امن

که دارد در  یماه سابقه و فقط به خاطر روابط 4 ای 3تنها با  یمثال فرد یعنوان کرد: برا یکارگر سازمان راهدار نیا

جذب ” سپندار“ساله در شرکت 20با وجود سابقه  روهایاز ن گرید یجذب شد اما برخ یا و حمل و نقل جاده یسازمان راهدار

 .میاست، اعتراض دار یا قهیلکه کامال س یبند میشدند و ما به نحوه تقس

 واستخ یم یکه وقت یطرح است به طور یشرکت مجر یعنی” سپندار“اعتراض ما مربوط به شرکت  نیکرد: دوم انیب یو

را به ما داد  یفتیحقوق و کار به صورت ش شیافزا لیاز قب یادیز یدهایوعده و وع رد،یپرسنل را بر عهده بگ تیریمد

با ما نبسته  یمیقرارداد مستق چیانعقاد قرارداد با ما نکرده و ه یراب یاقدام چگونهیشرکت تاکنون ه نیکه متاسفانه ا یدرحال

 .است

را به عنوان واسطه قرار ” شرکت توسن سها“خود به نام  مانکارانیاز پ یکی زین” سپندار“ کارگر اضافه کرد: شرکت نیا

 یمورد قرارداد بسته و بعد از آن قرارداد کیشرکت هم تاکنون با ما فقط  نیداده که با ما مشغول به کار شود که متاسفانه ا

 .دهد یست که اجازه ورود به محل کار را نمماه ا 3پرسنل را به مدت  زنفر ا 14صورت نگرفته است و اکنون هم 

اسفند  29نشده و عمال به ما گفتند که تا  زیروز است که وار 45 یعنیماه  نیافزود: متاسفانه حقوق ا یسازمان راهدار کارگر

سال است  5تنها  ” سپندار“به گفته خودشان عمر شرکت  ست؛یما مشخص ن فیو بعد از آن تکل میکن یبا شما کار نم شتریماه ب

 .میندار یشغل تیبود و امن میخواه فیسال بالتکل5 نیباز هم بعد از ا زیکند ن یریسال هم به کارگ 5و اگر ما را تا 



 یکل دادگستر سیبه رئ یو حت میکن یم ینامه نگار نیماه است که به تمام نهادها در استان قزو 9کرد: حدود  حیتصروی 

 .میکه در مقابل وزراتخانه تجمع کن میما نبوده و مجبور شد یپاسخگو چکسیانه هو  که متاسف میزنجان هم مراجعه کرد

هم جلسه تشکل دادند اما باز  نیقزو یاستاندار یکارگر ونیسیکم یحت میکه الزم بود را انجام داد ییهاکرد: تمام راه دیتاک یو

 .ستیبند ن ییدستمان به جا میهم حرف خودشان را زدند و چون ما کارگر هست

را  نفر13که  مینفر هست53 نشدند و اکنو دیبازخر دیبا تهد یکه تعداد مینفر بود 59حدود  روهایکرد: کل ن انیکارگر ب نیا

 یها آزمون یکردند و اعالم کردند که مجدد با برگزار لیتعد زین ییکار در دفتر پاسخگو یآزمون برا کی یبرگزار یط

 .کرد اهندخو لیرا تعد روهایاز ن گرید یتعداد زین یبعد

تا  10 نیانگیپرسنل به طور م نیجهت ندارند، گفت: ا نیاز ا یشده و مشکل زیوار ها مهیتا کنون ب نکهیا انیبا ب انیدر پا یو

 ریگیو اکنون هم در وزارتخانه پ میاز مسئوالن نگرفت یهستند و هنوز پاسخ قاطع فیسال سابقه کاردارند و اکنون بالتکل 15

 .میبرس جهیبه نتتا  میمشکل هست

۱۳۹۸/۱۱/2۶ 

 

 

ای رفاه نسبت به کاهش دریافتی ها پس از واگذاری به بخش  زنجیرهاعتراض کارگران فروشگاه های 

 خصوصی وبرخورد نامناسب و غیرفعال وزارت کار

۱۳۹۸/۱۱/24 

از واگذاری به بخش جمعی از کارگران فروشگاه های زنجیره ای رفاه اعتراضشان را نسبت به کاهش دریافتی هایشان پس 

 خصوصی وبرخورد نامناسب و غیرفعال وزارت کار،رسانه ای کردند.

گفتگو در  هزار هکارانشان 8از یندگیرفاه به نما یا رهیزنج یها شرکت فروشگاهکارگران از  یجمعبهمن، 24روزپنج شنبه 

و  یشرکت به بخش خصوص نیا یاگذاراز و شیکارگاه که تا پ یعرف یایقطع شدن مزا یادآوریبا  ، رسانه ایخبرنگاربا

عمده  رییتغهر نوع : »کند یم دیمورد صراحت دارد و تاک نیقانون کار در ا26پس از آن برقرار بودند، افزودند: ماده  یکم

 یاداره کار و امور اجتماع یمحل کار باشد پس از اعالم موافقت کتب ایکار که بر خالف عرف معمول کارگاه و  طیدر شرا

  «.االجرا است و الزم یحل اختالف قطع اتیه یابل اجراست و در صورت بروز اختالف، رامحل، ق

کارگاه کرده است،  یعرف یایقانون کار، اقدام به قطع مزا 26حال کارفرما برخالف متن ماده  نیبا ا نکهیا انیبا ب آنها

کفن و دفن  یها نهیارک رمضان(، پرداخت هزها )روز مرد، روز زن، ماه مب مناسبت یایگذشته مزا یها افزودند: در سال

و... قطع  یحق شب کار ،یحق جمعه کار ،یکار فتیسال، حق ش یدر انتها رعاملیخانواده، پاداش مد کیدرجه  یاعضا

  .اند شده

 یمانند زمان میتوان یاست و نم یشرکت خصوص» دهند یپاسخ م م،یکن یکه به شرکت اعتراض م ی: زماناین کارگران گفتند

که تعداد پرسنل فروشگاه رفاه،  آورند یم یاستدالل نیما چن یبرا یدر حال.« میرا پرداخت کن ایمزا نیبود، ا یکه شرکت دولت

 یعرف یایموجب قطع مزا دینبا نیاما ا میکن یتعداد پرسنل استقبال م شیاست؛ البته ما از افزا دهیهزار نفر رس8هزار به 3از 

  .پرسنل شود

است، افزودند:  یآن به بخش خصوص یرفاه، واگذار یا رهیزنج یها شرکت فروشگاه یمشکل اساس نکهیا انیبا ب معترضان

به ما نشد اما به کارگاه بازرس فرستاند و به کارفرما  یرفتار مناسب نکهیا رغم یو عل میکرد تیبه اداره کار شکا باره نیدر ا

و  میجرا»قانون کار که موضوع آن  11شوند، اداره کار فصل مجدد برقرار ن هکارگا یعرف یایمتذکر شدند که اگر مزا

  .کند یاست را در شرکت اجرا م« ها  مجازات

 ادآوریکند،  یدگیپرسنل رس یها جلسه داده تا به خواسته لیتشک کباری« 22موضوع ماده  اتیه» نکهیا انیبا باین کارگران 

اند؛   جلسه دوم شده یوزارت کار مانع از برگزار رانیکه مد رسد یر مشدند: قرار بود که جلسه دوم هم برگزار شود اما به نظ

مشکالت شما : »ندیگو یبرگزار نکردن جلسه دوم، م یمشخص برا یلیپرسنل، بدون آوردن دل یها  یریگیپ رغم یچراکه عل

  «.است یریگیدر دست پ

۱۳۹۸/۱۱/24 

 

 



  انست؛تومان را اسفبار د ونیلیم 4شازند حقوق کمتر از  ندهینما

و به دالر خرج  رندیگ یحقوق م است/ کارگران به لایر یدر کشور توام با رنج و سخت یکارگر یزندگ

   کنند یم

۱۳۹۸/۱۱/2۳ 

 4با درآمد کمتر از  تواند ینم یا خانواده چیه یکنون طیدر شرا نکهیبر ا دیبا تاک یاسالم یشازند در مجلس شورا ندهینما 

صورتشان را  یلیدارند، با س یافتیمقدار در نیکه کمتر از ا یرانیبگ کند، گفت: کارگران و حقوق یتومان در ماه زندگ ونیلیم

  .زن و فرزندشان هستند هشرمند شک یو ب دارند یسرخ نگه م

  

 یعال یشورا یشده از سو نییدستمزد تع زانیمدتهاست م نکهیبر ا دیبا تاک یمیابراه یعل ،رسانه ای شده  اتگزارش نا برب

 نییکه حداقل دستمزد تع یندارد، گفت: هنگام یتناسب چگونهیه یجامعه و گران یها تیتورم، واقع ،یاقتصاد تیر با وضعکا

 رسند؟ یم دیدبه عدد ج یبر اساس چه مالک ستیمعلوم ن شود یم

 

 یج از کشور تفاوت چندانباشد با مشابه آن در خار یواردات ایداخل  دیخواه تول ییهر کاال متیاکنون ق نکهیبا اشاره به ا یو

که در داخل فروخته  ییمشابه کاال متیکه ق مینیب یم م،یکن یم سهیرا مقا یو خارج یداخل یکاالها متیق یندارد، گفت: وقت

 .کند یم یدالر برابر یواقع متیبا ق شود، یبا آنچه در خارج از کشور فروخته م شود یم

 

هزار تومان است، در خارج از  90 ییلویگوشت در داخل کشور ک یقتو نکهیمجلس با اعالم ا یکشاورز ونیسیکم عضو

که  ییکاال نیگفت: بنابرا کند، یاز کاالها از جمله دارو هم صدق م یاریدر مورد بس طیشرا نیدالر است و ا 8کشور حدود 

آن در خارج از  تمیدرست معادل ق کند، یم یداریهزار تومان در داخل کشور خر 500و  ونیلیم کیکارگر با حقوق  کی

 .کشور است

 

 14 میکن یگفت: با وجود آنکه ادعا م یتومان 4200با دالر  یاساس یبر واردات کاالها یمسووالن مبن یبا انتقاد از ادعا یو

در داخل  یاساس یکاالها متیاما ق م،یکن یم نهیهز یتومان 4200با دالر  یاساس یواردات کاالها یدالر برا اردیلیهزار م

 .است ییجز اریو اگر هم تفاوت داشته باشد، مقدار آن بس داردن یتفاوت چندان یجهان متیا قکشور ب

 

است،  یهشتم دستمزد کارگر کیپنجم تا  کیکار در داخل کشور  یروین کیحقوق و دستمزد  نکهیبر ا دیبا تاک یمیابراه

 .دالر است 600حالت، حداقل دستمزد  نیتردر کم م،یکن یگفت: اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررس

 

در مشاغل پست که نمونه آن  دیهم دارد ،گفت: شا تر نییپا یاز دستمزدها تیاخبار حکا یموضوع که برخ نیبا اشاره به ا یو

 ادیز توان یدستمزد را نم زانیم نیدالر باشد اما ا 450شود، حقوق  یکه در حق آنها اجحاف م یکم است با کارگران اریبس

 یزندگ یها نهیکه هز دیگو یو خارج به ما م رانیکاالها در ا متیو خارج و ق رانیا دراعداد دستمزد  نیمشاهده کرد. بنابر ا

 .شود یمحاسبه و پرداخت م لایر یدستمزد و حقوق بر مبنا زانیدر کشور ما بر اساس دالر است اما م

 

 یچگونه زندگ رانیبا هم ندارند، کارگران و حقوق بگ یتناسب چیه ها نهیدستمزد و هز یوقت نکهیشازند در پاسخ به ا ندهینما

شان  خود و خانواده یزندگ یو معمول یعیطب یازهاین ران،یاز کارگران و حقوق بگ یا کنند، گفت: بخش عمده نیخود را تام

در کشور ما توام با رنج  یکارگر یزندگ نیارا ادامه بدهند. بنابر شان یزندگ زیدستمزد ناچ نیتا بتوانند با ا رندیگ یم دهیرا ناد

 .است یو تحمل سخت

۱۳۹۸/۱۱/2۳ 

 

  

  ق؛یتلف ونیسیکم یاتیبر مصوبات مال ینقد

فوق  ی  از قصرها المال تی!/ سهم بدهند؟ یم اتیمال «سوارها یمازرات»از  شتریب «دسوارهایپرا» چرا

   !هزارم درصد است فقط پنج یالکچر



۱۳۹۸/۱۱/2۳ 

 

هزارم  فقط پنج یفوق الکچر ی  از قصرها المال تی!/ سهم بدهند؟ یم اتیمال «سوارها یمازرات»از  شتریب «سوارهادیپرا» چرا

 !درصد است

 م،یکه حساب کن یاریتومان درآمد دارد و با هر متر و مع ونیلیم 4.5تا  3 نیکه ب یمعلم ایکارگر  کیکه  یطیشرا در

لوکس،  یبپردازد، صاحبان خودروها اتیمال یخود را پا ی رصد از حقوق ماهانهده د دیخط فقر است، با ریز اریدرآمدش بس

 نیا ایآ پردازند؛ یم اتیهزارم تا پنج هزارم، مال  کی نیتنها ب زین یالکچر یها درصد و صاحبان خانه 1.5تا  0.5 نیفقط ب

  !دارد؟ یتناسب  نامتناسب، با عدالت همخوان

  

 ییدرآمدزا یها راه ی ادعا کرد همه توان یو م ستیکه امکان فروش نفت ن «میتحر» طیشرادر  ،رسانه ها  اتگزارشراساس ب

 .کند یم دایپ یا برجسته تیاهم «یستان اتیمال»و  «اتیمال»مسدود شده است،  یادیز ی تا اندازه یعرف

 

 113شده است.  ینیب شیپ یاتیمال یتومان درآمدها اردیلیهزار م 195، 99سال  یبودجه آمده، برا حهیآنچه در ال براساس

 اردیلیهزار م 49حال، مقرر است دولت  نیقرار است کل حقوق و دستمزد کارمندان باشد. در ع زیتومان ن اردیلیهزار م

رقم  نیگفت ا توان یبفروشد که م ندهیتومان نفت در سال آ اردیلیهزار م 50 ردهک ینیب شیتومان اموال خود را بفروشد. دولت پ

 .شود یچه اندازه محقق م ها میباتوجه به تحر دید دیبشکه نفت در روز که با ونیلیم کی فروش یعنی

 

که  دهد ی، نشان م98قانون بودجه  یاتیمال یبا درآمدها 99بودجه  حهیشده در ال ینیب شیپ یاتیمال یدرآمدها سهیمقا

ً یق)د یاتیمال یدرآمدها یدرصد 40تا  30 شیافزا نده،یسال آ یبرا سینو بودجه کرده است اما  ینیب شیدرصد( را پ 37.8 قا

 !شده اصوالً توان تحقق دارد؟ ینیب شیپ شیافزا نیا ایآ ق،یتلف ونیسیکم یاتیکه باتوجه به مصوبات مال نجاستیسوال ا

 

 بر درآمد اتیمال یبرا قیتلف ونیسیکم مصوبات

 

 6تبصره « الف»بوده است. دولت در بند  دکنندهیناام تیغابه  قیتلف ونیسیکم ی گفت مصوبه دیبر درآمد که با اتیمال نهیزم در

 10)از  یا را به صورت مدل پنج پله یردولتیو غ یبر درآمد کارکنان دولت اتیمال یها پله بار نیاول یبرا 99بودجه  حهیال

آنها  تیشد اما در نهامواجه  قیتلف ونیسیکم یاز اعضا یبا مخالفت برخ شنهادیپ نیکه ا ستداده ا هیدرصد( ارا 35درصد تا 

به  یردولتیو غ یبر درآمد کارکنان دولت اتیمال یرا برا میمستق یها اتیقانون مال 85همان مدل ماده  یعنی یا مدل دوپله

مازاد  یردولتیو غ یبر درآمد حقوق کارکنان دولت اتیمصوبه قرار شد نرخ مال نیبنابرا گر،یرساندند. به عبارت د بیتصو

درصد و نسبت به  10ساالنه  اتیتومان( و تا هفت برابر آن مشمول مال ونیلیم 3بردرآمد ساالنه ) اتیمال تیمعاف زانیبر م

که  دهند یمبر درآمد  اتیدرصد مال 10از  شتریب یمصوبه، صرفاً کسان نیشود. در هر حال، با ا نییدرصد تع 20مازاد آن 

 .رندیتومان در ماه حقوق بگ ونیلیم 21از  شتریب

 

طبقه  نییپا یها هیطبقات فرودست و ال یطور کل بر دوش کارگران، معلمان و به یپرداز اتیمال یحساب، بار اصل نیا با

حذف شده است! در واقع همه  یدرصد به کل 20 یبر درآمد باال اتیمال ق،یتلف ونیسیمتوسط افتاده است؛ در مصوبه کم

درآمد دارند،  ونیلیم 21 یو آنها که باال دهند یم اتیدرصد مال 10 سانکی ورط درآمد دارند، به ونیلیم 21تا  3 نیکه ب یکسان

تومان هم درآمد داشته باشد، فقط  ونیلیم 200ماهانه  یاگر فرد یعنی دهند؛ یم اتیدرصد مال 20فقط  کسانیطور  بازهم به

درصد  35تا سقف  یپلکان یها اتیدولت، مال یشنهادیپ ی  ا پله که در مدل پنج ستیدرحال نیا پردازد؛ یم اتیدرصد مال 20

 .شده بود ینیب شیپ

 

 رانیآن که به ضرر مزدبگ وبیو مختصات مع« بر درآمد اتیمال»آن فقط به  یها یو کاست یستان اتیمعضالت مال اما

 یها لوکس و خانه یبر خوردوها اتیمال یکه برا ییها نرخ ماند؛ یشده، محدود نم میتنظ رانیبگ یدرآمد و به نفع نجوم کم

 .است« ناعادالنه» معنا، کیو به  یناکاف تیبه غا زیشده ن بیتصو یالکچر

 

 لوکس یو خودروها یالکچر یها بر خانه اتیمال یبرا قیتلف ونیسیکم مصوبات

 



 یاتیمال افتیباشد، مشمول در اردیلیم کیاز  شیآنها ب متیکه ق نیو وانت دوکاب یسوار یمصوبه، خودروها نیا براساس

 میو ن کیتا  کی نیآنها ب متیکه ق ییاساس، خودروها نیبر ا ست؛یو عادالنه ن یاصالً کاف ات،یمال نیا زانیما ما شوند یم

 اردیلیم 3تا  1.5 نیآنها ب متیکه ق ییو خودروها شود یاخذ م اتیآنها به عنوان مال متیدرصد ق میتومان باشد، ن اردیلیم

 3از  شیکه ب ییمصوبه خودروها نیطبق ا نیپرداخت بشود. همچن اتین مالبه عنوا دیآنها با متیدرصد ق کیتومان باشد 

 .پرداخت شود اتیبه عنوان مال شان متیدرصد ق 1.5معادل  دیداشته باشند، با متیتومان ق اردیلیم

 

ً یلوکس گرفته شود، نها یکه قرار است از خودروها یاتیدرصد مال نیحساب، باالتر نیبا ا  م درصد است؛ آنه 1.5 تا

 !ستیبهتر ن نیاز ا تیوضع زیلوکس ن یها تومان باشد! در مورد خانه اردیلیم 3از  شیخودرو ب متیق که یدرصورت

 

 15تا  10 نیآنها ب متیو چه در حال استفاده که ق یکه چه خال یمسکون یمصوب کردند واحدها قیتلف ونیسیکم یاعضا

 یمسکون یمصوبه، واحدها نیبر اساس ا نیپرداخت شود. همچن اتیالآنها به عنوان م  متیهزارم ق کیتومان است،  اردیلیم

که  یمسکون یپرداخت شود و واحدها اتیآنها به عنوان مال متیدو هزارم ق دیدارند با متیتومان ق اردیلیم 25تا  15 نیکه ب

 نیطبق ا نیشود. عالوه بر اپرداخت  اتیآنها به عنوان مال متیسه هزارم ق دیدارند با متیتومان ق اردیلیم 40تا  25 نیب

پرداخت  اتیبابت مال شان متیق رمچهار هزا دیتومان است با اردیلیم 60تا  40 نیآنها ب متیکه ق یمسکون یمصوبه واحدها

 .است یواحد مسکون متیتومان است، پنج هزارم ق اردیلیم 60از  شیآنها ب متیکه ق ییها خانه اتیشود و مال

 

ً ینها زین یالکچر یها نهحساب، صاحبان خا نیبا ا  آنهم در  پردازند؛ یم اتیخود را مال یواحد مسکون متیپنج هزارم ق تا

 !تومان باشد اردیلیم 60از  شیآنها ب یملک مسکون متیکه ق یصورت

 

 اتیمال

 

 !کجاست؟ نواقص

 

 یالیتومان است، ر اردیلیم 10آنها کمتر از  یمسکون یکه ارزش واحدها یهمه مالکان ق،یتلف ونیسیکم ی براساس مصوبه 

 یعیتجم یها داده یآور جمع یبرا ییها داده  گاهیلذا از آنجا که ما پا روند؛ یقسر درم اتیبار مال ریو از ز پردازند ینم اتیمال

از  یبه راحت توانند یم یخال یها از ثروتمندان و صاحبان خانه یمیبخش عظ م،یندار راداف یاقتصاد تیدر ارتباط با وضع

و در حال استفاده( داشته باشد که  ی)چه خال یپانزده واحد مسکون ایفرد متمول ده  کی دیفرار کنند! فرض کن اتیت مالپرداخ

 ستیقرار ن ،یتومان واحد مسکون اردیلیم 100 اقلداشتن حد رغمیفرد عل نیتومان است، ا اردیلیم 10 ریهمه آنها ز متیق

 .بپردازد اتیمال یالیر

 

داشته باشد،  یتومان اردیلیم کی ریز یچند خودرو یلوکس هم صادق است؛ اگر فرد یه با خودروهادر رابط صهینق نیا

 !کند یم یشانه خال اتیبار مال ریبازهم از ز

 

 یعیاطالعات تجم نیبراساس ا یریگ میو فقدان تصم یعیفقدان اطالعات تجم ،یستان اتیمال وهیش نیا ی صهینق نیاول ن،یبنابرا

 یالکچر یها لوکس و صاحبان خانه یاز صاحبان خودروها یافتیدر اتیمال زانیبودن م یناکاف زین صهینق نیاست؛ دوم

 م،یکه حساب کن یاریتومان درآمد دارد و با هر متر و مع ونیلیم 4.5تا  3 نیکه ب یمعلم ایکارگر  کیکه  یطیاست؛ در شرا

لوکس،  یبپردازد، صاحبان خودروها اتیمال یخود را پا ی ده درصد از حقوق ماهانه دیفقر است، با رخطیز اریدرآمدش بس

 نیا ایآ پردازند؛ یم اتیهزارم تا پنج هزارم، مال  کی نیتنها ب زین یالکچر یها درصد و صاحبان خانه 1.5تا  0.5 نیفقط ب

 !دارد؟ یتناسب  نامتناسب، با عدالت همخوان

 

 ست؟یمختلف چ یها دگاهید

 

 کیرا  متیگرانق یها لوکس و خانه یاز خودروها اتیاخذ مال یبرا میمجلس، تصم گانندیاز نما یحال، برخ نیا با

( با 99بودجه سال  قیتلف ونیسی)عضو کم ییرضا میهفدهم بهمن ماه، محمدابراه دانند؛ یم« حرکت رو به جلو»و  «شرفتیپ»

 شیو افزا یاتیمال یها هیهت گسترش پاموثر در ج یلوکس گام یدروهاو خو یها الکچر از خانه اتیمال افتیدر نکهیا انیب



 یانداز را ملزم به راه ییاجرا یها دستگاه دیبا یاتیمال یها هیپا شیافزا یدولت است، افزود: دولت برا یاتیمال یدرآمدها

 .از افراد پردرآمد فراهم شود اتیاخذ مال نهیمناسب کند تا زم یها سامانه

 

 یاقدام ونیسیکم میتصم نیبنابرا شد ینم افتیدر متیگرانق یها خودروها و خانهاز  یاتیتاکنون مال نکهیا انیبا ب ییرضا

 شیافزا یبار برا نیلوکس، نخست یها از خودرو و خانه اتیاخذ مال یبرا ونیسیکم نیمناسب و ارزشمند است، گفت: مصوبه ا

 یاتیعمل تر یتر و کارشناس ورت جامعمصوبه را به ص نیا توان یم یآت یها صورت گرفته و قطعا در سال یاتیمال یدرآمدها

 .کرد

 

بار آن بر دوش فرودستان  نیشتریکه ب یستان اتیاز مال وهیش نی( معتقد است؛ ای)کارشناس اقتصاد یحال، احسان سلطان نیا با

 .بدهند اتیمال «سوارها یمازرات»از  شتریب «دسوارهایپرا»افتاده، موجب شده که  رانیو مزدبگ

 

 یمیامالک و مستغالت گرفته شود، ن اتیمال ن،یکه اگر به اندازه دولت چ دهد یمحاسبات نشان م: »دیگو یمرابطه  نیدر ا یو

 یزیناچ اتیو مشاغل نامولد مال یدالل ،یاز سفته باز ست؛یما درست و عادالنه ن یستان اتیاما مال گردد یم نیاز بودجه تام

 یکه درآمدها یکسان یبرا یاتیاست. فرار مال زیثروت ناچ اتیو مال ودش یگرفته نم اتیللوکس ما ی. از زندگشود یم افتیدر

 رانیاز دستمزدبگ اتیاز مال یحال بخش قابل توجه نیکالن دارند باال است مانند پزشکان، تجار و واردکنندگان. در هم

مناسب گرفته  اتی، مالدارد یمازرات نندما یلوکس یکه خودرو یاما از کس شود، یبرابر م 3 نیبنز متی. قشود یوصول م

 «.دهند یم اتیمال دیآن دارندگان پرا یجا و به شود ینم

 

ً ینها ای ونیلیهستند که سه م یرانیمعلمان، کارگران، بازنشستگان و مزدبگ نیهم «دیپرا دارندگان» تومان در  ونیلیم 3.5 تا

بدهند اما  اتیمال ید از درآمد خود را  پادرص 10 دیکرده، با بیتصو قیتلف ونیسیماه درآمد دارند اما براساس آنچه کم

ً ینها ایدرصد  میفقط ن سوارها، یسوارها و مازرات پورشه  یستان اتیخواهند داد و البته از آنجا که مال اتیدرصد مال 1.5 ای 1 تا

که قرار است  زیناچ اتیمال نیبار هم ریاز ز توانند یراحت م یلیخ ها نیهم رد،یگ یافراد صورت نم یعیبر اساس ثروت تجم

خط فقر  ریکه ز ی: چرا کارگرشود یک سوال، پررنگ میکه بازهم  نجاستیبار در کشور اخذ شود، فرار کنند؛ ا نیاول یبرا

اما آنها که  دیایبه ستوه ب اتیبار مال ریز دیاست، با یسوار دیپرا کیو  یا اجاره یا درآمد دارد و به زحمت صاحب  خانه

به  ایخانه  کی یبرا اتیپنج هزارم درصد مال ایمعاف باشند؟ آ المال تیاز پرداخت سهم عادالنه ب دارند، یفوق الکچر یزندگ

نفت  میتوان یو نم میمیکه تحر یهم در سال و عادالنه است؛ آن یدارد، کاف متیتومان ق اردیلیم 100که  یقصر تر قیعبارت دق

 !م؟یبفروش

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

۱۳۹۸/۱۱/2۳ 

 

ی(نسبت به عدم . آی.تیآ کارخانه مخابرات راه دور شیراز)ن بازنشستهتراضی خانوادگی کارگران تجمع اع

 پرداخت حق وحقوقشان مقابل استانداری فارس

 ۱۳۹۸/۱۱/2۱  

بهمن، کارگران بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شیراز در سومین روز از دور جدید اعتراضاتشان  21روز دوشنبه 

 رداخت حق وحقوق دست به تجمع خانوادگی مقابل استانداری فارس زدند.نسبت به عدم پ

 یاستاندار یبا معاونت اقتصاد ی. آی. تیآ تهبازنشس کارگراننفر  20که حدود  یجلسه ا برپایه گزارش رسانه ای شده،در

روز  15تا  ی. آی. تینه آکارخا ییاجرا اتیاعضا ه عیاز صنا تیحما اتیمقرر شد که هداشتند،کل کار استان  ریفارس و مد

 .کند رییتغ ندهیآ

 13طلبکار و معترض کارخانه مخابرات راه دور شیرازبنابروال  به بازنشستگان فارس  مسئوالن استانبنا بهمین گزارش 

 .را حل کنند ی. آی. تیمطالبات بازنشستگان آمشکل  ندهیروز آ 75 یداده اند که طوعده  سال گذشته

 یدر تملک بانک مل ی. آی. تیکارخانه آشان از طرف دولت هستند واز آنجایی که مطالباتر پرداخت تجمع کنندگان خواستا

 مجموعه به ما بپردازد. نیرا از محل مصادره اشان مطالبات یکه بانک مل این بازنشستگان خواهان این هستندقرار دارد 

۱۳۹۸/۱۱/2۱  



 

   شده است مخدوش مهیب یها دفترچه اعتبار

۱۳۹۸/۱۱/2۱  

پزشکان و مراکز  یبرخ یاز سو یاجتماع نیدفترچه تام نکهیکانون بازنشستگان تهران با ابراز تاسف از ا رهیمد اتیه عضو

باعث شده تا سازمان  یاجتماع نیها به اموال تام دولت یانداز و دست رانیمد یاقتیل یگفت: ب شود، ینم رفتهیپذ یدرمان

  .میباش یاجتماع نیکه شاهد کاهش ارزش دفترچه درمان تام رسدب یینداشته باشد و کار به جا یخوب تیوضع

  

ارزش را در  نیباالتر یدرمان یها دفترچه یتمام نیدر ب یاجتماع نیدفترچه درمان تام نکهیروحبخش با اشاره به ا برزو

است،  یاجتماع نین تامبود که هر کس تحت پوشش درما نیگفت: باور مردم بر ا لنایگذشته داشته، به خبرنگار ا یسالها

ها به اموال  گذشته و چشم طمع دولت رانیمد یتیکفا یکه ب مینیب یامروز م ماآسوده است. ا یدرمان یها نهیاز نظر هز الشیخ

 .شده است یاجتماع نیدفترچه درمان تام فیباعث تضع یاجتماع نیتام

 

از شهرها و  یگفت: در برخ کنند، یاز پزشکان قبول نم یاریرا بس یاجتماع نیتام یها دفترچه نکهیبا ابراز تاسف از ا یو

 یبخش خصوص یبه پزشکان و مراکز درمان یاجتماع نیسازمان تام رایشده، ز ارزش یب یاجتماع نیاستانها دفترچه تام

 و تیزیبه و یرغبت گریپزشکان د رد،یگ یمدت صورت م یطوالن ریبا تاخ یدرمان یها نهیبدهکار است و چون پرداخت هز

 .نداشته و ندارند یاجتماع نیبه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تام یخدمات درمان هیارا

 

با بازنشستگان، گفت: محمد  یاجتماع نیتام رعاملیمد ریاخ  جلسه یادآوریکانون بازنشستگان تهران با  رهیمد اتیه عضو

 نیتام مهیبه دفترچه ب یتوجه یبپردازد تا چالش ببه وزارت بهداشت را  یاجتماع نیسازمان تام یقول داد که بده یساالر

 .برود نیدر نزد پزشکان از ب یاجتماع

 

مشکل خبر داد و گفت: بنابر اظهارات  نیرفع ا یبا وزارت بهداشت برا یاجتماع نیسازمان تام نامه مانیپ یاز امضا یو

تومان به  اردیلیهزار م 4و حدود  یزشکتومان به مراکز پ اردیلیهزار م 10حدود  یاجتماع نیمسووالن، سازمان تام

تومان به  اردیلیهزار م انهیماه است که ماه 4توافقنامه، اکنون  یابدهکار است که پس از امض یعلوم پزشک یها دانشگاه

دوباره اعتبار و ارزش  یاجتماع نیپرداخت شود تا دفترچه تام زین یگریوزارت بهداشت پرداخت شده و قرار است بخش د

 .اوردیبه دست ب خود را

 

که کارگران و بازنشستگان  یبه بخش درمان گفت: در کشور یجامعه پزشک یو ماد یبا ابراز تاسف از نگاه مال روحبخش

تعجب و البته تاسف دارد که پزشکان ما پول را به سالمت  یجامعه هستند، جا یها بخش نیدرآمدتر و کم نیتر از محروم

 .دهند یم حیکارگران و بازنشستگان ترج

 

خدمات  هیکه ارا یطیدرمان کشور گفت: در شرا تیاز وضع دیکانون بازنشستگان تهران با انتقاد شد رهیمد اتیه عضو

کشور  یچگونه کادر درمان شود، یباعث مرگ او م ریرا نجات دهد و تاخ یماریجان ب تواند یزودتر م هیثان کی یحت یدرمان

 کند؟ یم یدولت خوددار ینگارا سهل لیبه دل یاجتماع نیتام ماریب رفتنیاز پذ

 

و مسئول  یمسووالن وزارت بهداشت گفت: چرا وزارت بهداشت و درمان که متول ژهیبه و یخطاب به جامعه پزشک یو

کارگران و بازنشستگان که از اقشار  ژهیآنقدر به پول بها بدهد که سالمت مردم به و دیسالمت و بهداشت آن جامعه است، با

 .ردیجامعه هستند، در رتبه چندم قرار بگ ریپذ بیآس

 

جامعه ارزش و  یبرا یاجتماع نیکه دفترچه تام میشرم کن دیبا نکهیبر ا دیکانون بازنشستگان تهران با تاک رهیمد اتیه عضو

اند  نستهگذشته است که نتوا یها در دوره یاجتماع نیعامل تام رانیمد یشرم در وهله اول برا نیاعتبار نداشته باشد، گفت: ا

 نیاست که چشم طمع به اموال تام ییها دولت یکنند و در وهله دوم برا تیریمد یسازمان را به درست یها نهیدرآمد و هز

 .داشته و دارند یاجتماع

 



 یاجتماع نیتومان به تام اردیلیهزار م 250از  شیجمهور از گذشته تا امروز گفت: امروز دولت ب یخطاب به روسا یو

 دهد یاست که دولت چگونه به خود اجازه م نی. سوال ما اکند یم یاز پرداخت آن خوددار یو با گردن کلفتبدهکار است 

از کنار  یتفاوت یکه در کمال ب یکاهش بدهد، در حال یدرمان یها نهیهز تدر پرداخ ریرا به خاطر تاخ مهیب یها ارزش دفترچه

 گذرد؟ یم یاجتماع نیخودش به تام یبده
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 98ماهه نخست سال  9کاری در حوادثکارگربر اثر  1363جان باختن 

۱۳۹۸/۱۱/20 

کارگربر اثر حوادث کاری جانشان را ازدست دادند که در مقایسه با دوره زمانی مشابه  1363جاری ماهه نخست سال  9در

 و نیم درصدی را نشان می دهد. 8در سال گذشته افزایش  

به خبرنگار کشور یقانون یسازمان پزشک الملل نیو امور ب یروابط عموم رکلیمد یجیمد نائدکتر حا بهمن،20روز یکشنبه 

آنها  انینفر بوده که در م 1363 یجار ماهه نخست سال 9در  زیاز حوادث کار ن یناش ریتعداد مرگ و م رسانه ای گفت:

کشته شده در حوادث کار  1256ما با  یزمان محدوده نیشده است. اما در سال گذشته در هم دهینفر زن د 6نفر مرد و  1357

 .است نهیزم نیدر ا یصددر 8.5رشد  یبه معنا نیکه ا میمواجه بود

آنها  انینفر بوده است که از م 21896حوادث کار  نیمربوط به مصدوم ناتیتعداد معا 98ماهه نخست سال  9: در وی افزود

تفاوت نشان  نینفر بوده است. ا 21649گذشته در زمان مشابه  السآمار در  نینفر زن هستند. ا 1045نفر مرد و  20851

 .میا مواجه شده یدرصد 1.1 شیبا افزا یجار در سال دهد یم

آنها  انینفر بوده که در م 1363 یجار ماهه نخست سال 9در  زیاز حوادث کار ن یناش ری: تعداد مرگ و مدهد یادامه م یو

کشته شده در حوادث کار  1256ما با  یمحدوده زمان نیت. اما در سال گذشته در همشده اس دهینفر زن د 6نفر مرد و  1357

 .است نهیزم نیدر ا یصددر 8.5رشد  یبه معنا نیکه ا میمواجه بود

علت فوت کارگران به  نیتر مهم ی: سقوط از بلندگفت کارگران ریعلت مرگ و م نیتر در ادامه با اشاره به عمده یجینائ دکتر

رتبه  یقربان 346از آن اصابت جسم سخت با  . پسردیمرد هستند را بگ یکارگر که همگ 560که توانسته جان  دیآ یحساب م

رتبه سوم مربوط به مرگ و  ت،ی. در نهاشود یم دهینفر زن د 2مرد و  344آنها  انیدوم را به خود اختصاص داده که در م

 .داشته است یقربان 203است که  یاز برق گرفتگ یناش ریم

 ر،یتعداد مرگ و م نیشتریها از نظر ب استان یبند در رده نکهیبا اشاره به ا یقانون یسازمان پزشک یکل روابط عموم ریمد

 77با  ینفر و خراسان رضو 82رتبه نخست و مازندران با  یقربان 339: تهران با دیافزا یتهران رتبه اول را دارد م

 .اند ادهددوم و سوم را به خود اختصاص  یها نفررتبه

مورد مرگ و  11با  یمورد و خراسان جنوب 8احمد با  ریو بو هیلویمورد مرگ و کهگ 4با  یاریچهار محال بخت ،یو گفته به

 .اند تلفات کارگران را به ثبت رسانده زانیم نیتر اند که کم قرار داده ییها کارگران خود را در فهرست استان ریم
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   کرده است تیبازگشت به کار/ شرکت شروع به فعال انتظارچادرملو در  یمانکاریپ کارگران

۱۳۹۸/۱۱/20 

  .می: خواستار بازگشت به کار هستندیگو یبهاوند باراد م کارگران

  

چادرملو )شرکت بهاوند باراد( با کارگران  یمانکاریپ یها از شرکت یکیگذشته،  یها در هفته ،شده بنابه گزارش رسانه ای 

که در همان روزها  یشغل یقراردادها دیتمد یکارگران برا نیا یها حساب کرد و تالش هینفر هستند، تسو 230حدود خود که 

 .ماند جهینت یشده بود، ب یمنقض

 



شرکت مجدداً شروع به کار کرده و دو، سه نفر از کارگران شرکت را به سر  رسد ی: به نظر مندیگو یکارگران م نیا حاال

که نکند از  میکارگران شرکت به سر کار خود بازگردند و نگران ی که همه میهست نیاند. ما خواستار ا کار بازگردانده

 .اورندیب روین گرید یها شرکت

 

 یبرا دیکردن در شب ع دای: کار پندیگو یاند، م کرده افتیدر نامه تیرضا مانکار،یپ یاز کارفرما نیاز ا شیکارگران که پ نیا

 .دیرا نسبت به بازگشت به کار کارگران ملزم نما مانکاریپ میخواه یچادرملو م یفرمااز کار ست،یما ساده ن
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اخالل در نظم و توسط کارفرما بدلیل  ایمیفراورش و ک یمیپتروشکارگر مجتمع های  2ممنوع الورود شدن 

 اعتراض ییبرپا یکارگران برا یاغتشاش و رهبر جادیا

۱۳۹۸/۱۱/20 

)شرکت ایمیک یمیو مجتمع پتروش (کو میفر یمانکاریشرکت پ)فراورش یمیکارگر مجتمع پتروش 2ماه ، از اول بهمن

اغتشاش و  جادیاخالل در نظم و ا لیکارفرما بدل توسطساله  19تا  17( در بندر امام با سوابق کاری نصب ایپو پیمانکاری

 د شدند.ممنوع الورو اعتراض به محل کارشان ییبرپا یکارگران برا یرهبر

 ی درمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهرمیدو مجتمع پتروش نیسال است کارگران ا نیچندبهمن،20بنابه گزارش رسانه ای بتاریخ 

 انیرفع تبعض مبرای  نیو همچن یزشیانگ یایمزا یمشاغل، حذف و کم شدن برخ یبند طرح طبقه ینسبت به عدم اجرا

 یها کارگران درخواست گرید بمنتخ ندهیدو کارگر به عنوان نما نیاند و ا داشته یانتقادات یمانیو پ یقرارداد ،یکارگران رسم

 .کردند یم یریگیرا پ یکارگر

ندارد و آنها از شمول قانون کار خارج   تیحقوق کارگران اولو نیمناطق آزاد، تام نیاز آنجا که در قوانبنابهمین گزارش،

آنها  ندگانینما ایجز برخورد منجر به اخراج با کارگر معترض  یا جهیتبه وضع موجود ن یریگیو پ تراضهستند، هرگونه اع

 .به همراه نخواهد داشت

واحد .است یاقتصاد ژهیواحد اشتغال مناطق و ،یاقتصاد ژهیکارگران در مناطق و یکننده مطالبات قانون یریگیتنها واحد پ

 .هستند ژهیسازمان مناطق و ریبگ ن مربوطه آن حقوقاز کارگر ندارند چراکه مسئوال یتیحما جیه هم ژهیواشتغال مناطق 
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 ماه حقوق 4قروه در اعتراض به عدم پرداخت  آباد شیسر یشهرداراعتصاب کارگران 

۱۳۹۸/۱۱/20 

ماه  4درشهرستان قروه استان کردستان برای اعتراض به عدم پرداخت   آباد شیسر یشهرداربهمن، کارگران  19روز شنبه 

 ست از کارکشیده ومقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.حقوق د

 نهیزم نیمسئوالن در ا یمشکل و همکار نیاز وعده رفع ا آباد شیشهردار سر بهمن یک منبع خبری محلی،20بنابه گزارش 

ن با فروش آن تا بتوا میگذاشته ا دهیرا به مزا ینیزم درپرداخت حقوق کارگرانریتأخ نیجبران ا یخبر داد و گفت که برا

 معضل کرد. نیبه ا یکمک

وعده پرداخت  یامور شهر رکلیدر تماس با مدکارگران شهرداری : پس از اعتصاب هم گفتآباد شیشهر سر یشورا سیرئ

 هفته داده شد. کیحقوق دو ماه در عرض 
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ماه حقوق وسال ها  5یی استان ایالم نسبت به عدم پرداخت آب و فاضالب روستااعتراض کارگران اداره 

 عیدی
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ماه حقوق وسال  5یی شهرستان های استان ایالم اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت آب و فاضالب روستاکارگران اداره 

 ها عیدی،رسانه ای کردند.

حقوق پرسنل  سال جاریگفت: از مهر ماه ایالم به خبرنگار رسانه ای  ییآب و فاضالب روستا یشرکتکارگران از  یکی

 .شود یپرسنل پرداخت نم نیبه ا زین یدیسال است که ع نیپرداخت نشده است و چند یشرکت

مسووالن تنها به دادن  یمعوقه را پرداخت کنند ول یها و حقوق ها یدیع میا افزود: بارها از مسووالن درخواست کرده یو

 .اند م ندادهباره  انجا نیدر ا یاقدام چیو ه کنند یاکتفا م دیوعده و وع

: دیگو یاداره را دارد، م نیسال سابقه کار در ا 10از  شیکه ب ییآب و فاضالب روستا یشرکتکارگران از  گرید یکی

و هر ساله شاهد  کنند یم افتیبر اساس قانون کار حقوق در ییاداره امور آب روستا یسالهاست که کارگران و پرسنل شرکت

 یرا برا تیامر وضع نیمسووالن به  ا یتوجه یمتاسفانه ب م،یهست یشرکت یروهایق ندر پرداخت حقو یمشکالت نیبروز چن

 .دشوار کرده است روهاین نیا

ها وارد  از خانواده یبر برخ یو روح یرا از نظر مال یادیفشار ز یاقتصاد طیشرا نیها در ا افزود: عدم پرداخت حقوق یو

 .باره انجام دهند نیکرده و اقدامات الزم را در ا یشیچاره اند نهیزم نیاست مسووالن مربوطه در ا یو ضرور کند یم

سال  14حقوق کار کنند؟ اظهار کرد: حدود  افتیمسووالن مربوطه حاضرند بدون در ایآ نکهیا انیبا بکارگران از  گرید یکی

 .میا اداره مشغول هستم و هرسال با مشکالت پرداخت حقوق مواجه بوده نیاست که در ا

قرار  نیا ی: اجراافزودشود، یبا پرسنل بسته م یتمیآ یقراردادها ندهیآ یها بر اساس گفته مسووالن از ماه نکهیا انیبا ب یو

 .کنند یاداره خدمت م نیاست که سالهاست در ا یداد اجحاف در حق کارگران و پرسنل
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   استان تهران برگزار شد یساختمان یکانون کارگر انتخابات
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  .استان تهران برگزار شد یساختمان یکانون کارگر نیو بازرس رهیمد اتیبهمن ماه( انتخابات ه 19گذشته )شنبه  روز

  

 یکانون کارگر نیو بازرس رهیمد اتیبهمن ماه(، انتخابات ه 19صبح روز گذشته )شنبه  ،رسانه ای شده گزارش  به

 .استان برگزار شد نیا یکارگران ساختمان یصنف یها انجمن ندهینما 50کار و  اداره ندهیاستان تهران با حضور نما یساختمان

 

 یانور درضایحم ،یرا 37با  یاحمد زارع ،یرا 57با  یناظران اداره کل کاراستان تهران، محمد باقر اتیاعالم ه براساس

 یو  عل رهیمد اتیه یاصل یاماخوذه به عنوان اعض یرا 29 یاریو احمدرضا اله یرا 39 یعبداله یمرتض ،یرا 50با 

 .شدند خابالبدل انت یماخوذه عنوان عضو عل یرا 25با  ییآقا

 

 نیو حس یاستان تهران معرف یساختمان یکانون کارگر رهیمد ئتیه یبه عنوان بازرس اصل یاریاحمدرضا اله نیهمچن 

بازرس  نیگزیشد که در صورت لزوم جا انتخاب یمجموعه کارگر نیا البدل یماخوذه به عنوان بازرس عل یرا21با  یمراد

 .خواهد شد یاصل

 .شود یبرگزار م کباریسال  3استان تهران هر  یکانون کارگران ساختمان انتخابات
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  :اصفهان یکار کاش یاسالم یشورا سیرئ
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 غمایبه  یساز یدارند/ کارخانه بعد از خصوص شیدر پ یدشوار دیاصفهان، شب ع یکارگر کاش 400  

   !رفت

 یساز یتمام مشکالت را در خصوص ی شهیکارگران، ر یاصفهان و معوقات مزد یمشکالت کارخانه کاش انیضمن ب یقربان

  .داند یم

 نیا تیوضع نیدر ارتباط با آخر ،رسانه هااصفهان( در گفتگو با  یکار کارخانه کاش یاسالم یشورا سی)رئ یقربان رضا

در آستانه  دیو تول امدهین هیدو سه هفته است مواد اول ست؛یاصفهان اصالً خوب ن یدر کاش تی: وضعدیگو یم یدیواحد تول

 .است یلیتعط

 زیپرداخت نشده دارند؛ امسال ن یمطالبه مزد 96و  95: کارگران از سال دیگو یکارگران م یدر ارتباط با مطالبات مزد یو

 .پرداخت نشده است زین 95و مطالبات سال  میدار یماه معوقه مزد 4، 96 از سال م؛یا حقوق نگرفته گرید رماهیبعد از ت

 

 یکاش بانیکارگر است، ادامه داد: بحران، بدجور گر 385با  یمیکارخانه قد نیگوش ا خیب ،یلیخطر تعط نکهیا انیبا ب یقربان

 .اصفهان را گرفته است

 .است یساز یخصوص ی دهییزا ،یدیواحد تول نیا اصفهان معتقد است؛ همه مشکالت یکار کاش یاسالم یشورا سیرئ

واگذار  یگریبه فرد د 94نفر بود و در سال  کی اریدر اخت 93شد؛ تا سال  یخصوص 88کارخانه، سال  نی: ادیگو یم یقربان

، 96اه سال کارخانه را اداره کردند تا اسفند م یمدت یناموفق از آب درآمد؛  بعد از آن، شورا و کارگران، برا زیشد که آن ن

   .تر یشد و معوقات کارگران طوالن شتریبازهم مشکالت ب ماواگذار شد ا یگریکارخانه به فرد د

 

که تمام  یواگذار شد، اموال کارخانه را غارت کردند؛ مثل گاو یکه کارخانه به بخش خصوص 88از سال  ،یقربان ی گفته به

 .ذاشتندگ یبه جا دهیو دو تا استخوان  خشک دندیرا دوش رشیش

 

همه اموال کارخانه به تاراج رفت و کارگران  تیمنافعشان، دست به دست کردند؛ در نها ی: کارخانه را براکند یم دیتاک او

 .ها دستمزد پرداخت نشده ماندند با ماه

ضوع در مو م؛یا را به همه مسئوالن گفته طی: شرادیگو یم یاصفهان هستند، قربان یمشکالت کاش انیمسئوالن در جر ایآ

خانواده  400 دیبحران شد م؛یا نگرفته یا جهینت چیاست اما تاکنون ه یریگیدر حال پ یکارگر ونیسیاستان و کم نیتام یشورا

 .میدار شیدر پ یبد دیاصفهان، امسال شب ع یکرده؛ ما کارگران کاش ریرا درگ

۱۳۹۸/۱۱/20 

 

 

 یواحدها ساله برای تحویل 17التکلیفی نسبت به بزیتبر انیمسکن فرهنگ یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی 

 ی شرق جانیآذربا ی استاناداره کل راه و شهرساز مقابل  شده یداریخر یمسکون

۱۳۹۸/۱۱/20 

 ساله برای تحویل17برای اعتراض به بالتکلیفی  زیتبر انیمسکن فرهنگ یتعاون یاعضابهمن،جمعی از20روز یکشنبه 

ی شرق جانیآذربا ی استاناداره کل راه و شهرساز دست به تجمع مقابلبعثت  طرح مسکندر شده یداریخر یمسکون یواحدها

 زدند.



 

 یمسکون یواحدها لیتحو یهفده سال برا م؛یفاز پنج پروژه بعثت هست یما اعضا تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:

 .کنند یدگیما رس طیبه شرا میواست داردرخ یآنها نشد؛ حاال از راه و شهرساز لیاز تحو یاما خبر میا دهیانتظار کش

: سالهاست در ندیگو یو م دانند یخود م یرا موجب به هم خوردن آرامش زندگ یمسکون یواحدها لیعدم تحو انیفرهنگ نیا

 !میدار شدن هست انتظار خانه

الت آنان در قالب کمک به حل مشک یبرا ، کنندگان جمعت بینبا حضور در زین یشرق جانیآذربا یراه و شهرساز رکلیمد

  .قول مساعد داد 5ماده  ونیسیکم

 جانیمشکل دار آذربا یاز جمله طرح ها زیتبر انیمسکن فرهنگ یتعاون یاز طرح ها یکیمسکن بعثت به عنوان  طرح

 یمحل اعتراض مالکان واحدها ریاخ یآغاز شده و در سال ها شیسال پ 17آن حدود  ییاجرا اتیاست که عمل یشرق

  .شده در آنها شده است یداریخر یمسکون

 .طرح مسکن بوده است  نینکردن تراکم در ساخت از جمله مشکالت مبتالبه ا تیسبز و رعا یشود تعرض به فضا یم گفته

۱۳۹۸/۱۱/20 

 

 

 نیا رکلیدب یفالحی تق محمد یرقانونی)تهران( در اعتراض به بازداشت غرانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب

 تشکل

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

منتقل  یرا به مکان نامعلوم یمنزل و شیرا بازداشت و پس از تفت یفالحی تق محمد یتیامن یروهایبهمن ن 19شنبه  وزر

  .نمودند

)تهران( نشان دادند که قوه رانیمعلمان ا یکانون صنف رکلیدب  ، یفالحی تق محمد یریبا دستگ یتیامن یروهاین گرید بار

   .ندینما نهیرا پر هز یو کنش صنف یتیرا امن یصنف تیفعال یاند که فضا هاراده کرد یتیامن یروهایو ن هیقضائ

 انیخصوصا فرهنگ یاذهان عموم شیمصداق بارز تشو یو قانون یتشکل صنف کی رکلیو چندباره دب یرقانونیغ بازداشت

 یصنف یفعاالن و تشکل هاو مقاومت  یستادگیروند شوربختانه در دو دهه مسبوق به سابقه بوده است اما ا نیاست هر چند ا



 ی)شاغل و بازنشسته( از اهداف واال انیفرهنگ شتیمنزلت و مع هبودو ب یتحقق عدالت آموزش یدهد که تالش برا ینشان م

   .ماست یو صنف یانسان

 ینو مد یاست و نزد فعاالن صنف رانیصادق و خوشفکر و متعهد ا یاز فعاالن صنف یکیمعلمان تهران  یکانون صنف رکلیدب

 یاعضا گریو تالشش به همراه د یو آموزش یبر حرکت بر مدار صنف یو تیبرخوردار است. جد ییاز احترام و اعتبار باال

 نیبارز ا یها یژگیاز و یگیب تا بهمن هیموثر آموزش و پرورش از رشد یها چهره داشتیگرام یکانون تهران برا رهیمد اتیه

به  رانینخواهد کرد چراکه امروز جنبش معلمان ا جادیا یدر حرکت صنف یخلل یوجود بازداشت و نیاست ، با ا یفعال صنف

درخشند و  یجنبش م هردر سپ یپر فروغ یو ستاره ها ستندیبه صورت خاص قائم به افراد ن یصنف یصوت عام و تشکلها

متوقف  انیفرهنگ یگر مطالبه یمکرر فعاالن صنف دیاخراج و تبع  ،یریدستگ رغم یعل ریاست که در دو دهه اخ لیدل نیبه هم

  .است نشده

است و از تمام  یو شرط و دیبدون ق یخواهان آزاد یفالح یضمن محکوم نمودن بازداشت آقا رانیمعلمان ا یصنف کانون

   .استفاده خواهد نمود یو یآزاد یخود برا لیتوان و پتانس

عضو  کی( و یبیحب )محمد  التیسئول واحد تشک(و میلنگرودی بهشت ( و سخنگو )محمودیفالحی تق )محمدرکلیدب نکیا

که  ستیبار اول ن نی) تهران (همزمان و ظالمانه در زندان هستند. ارانیمعلمان ا ی( کانون صنف یعبد لی)اسماعرهیمد اتیه

آموزان  و دانش رانیا فیو مردم شر انیفرهنگ تیحما هیو چون گذشته در سا اند سطح از سرکوب روبرو شده نیبا ا ها  یکانون

 .دشوار عبور خواهند نمود طیشرا نیاز ا روزیسربلند و پ

 )تهران( رانیمعلمان ا صنفی کانون

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

 

   فوت کردند یبافق/ دو معدنچ هییتاشکو سنگ  ذغالدر معدن  یگازگرفتگ

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

  .فوت کردند یشهرستان بافق بر اثر گازگرفتگ هییکارگر معدن زغال سنگ تاشکو دو

خبر  زدیشهرستان بافق استان  هییاز فوت دو کارگر  معدن زغال سنگ تاشکو یمنابع کارگر یبرخ ،رسانه هاگزارش  به

 .دادند

شهرستان بافق  هییبهمن ماه(، دو کارگر تاشکو 19بامداد امروز شنبه ) کیساعت  یبافق گزارش کردند: حوال یکارگر منابع

 .منتقل کردند یشدند که آنها را بالفاصله به مراکز درمان یگرفتگدچار گاز« پشت معدن»کار  در تونل  نیح

 .جان باختند یقرار معلوم، هر دو کارگر در مراکز درمان از

 .آن هنوز اعالم نشده است اتیحادثه و جزئ قیدق علت

 ،یزر قلعه معدن مس نیاز ا شیدو هفته گذشته است. پ ،یکیحادثه منجر به فوت در معادن کشور در عرض  نیچندم نیا

 .ساز شدند حادثه گریمعدن زغالسنگ دستگران و چند معدن د

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

 

 جیخل مرکزی شرکت صنایع پتروشیمیلردگان مقابل ساختمان  یمیپتروش مجتمع کارگران  اعتراضی تجمع

 درتهران فارس

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

شرکت  رمجموعهیزی واریان چهارمحال و بختاست واقع در لردگان یمیپتروشمجتمع کارگران  بهمن،جمعی از 19روز شنبه 

 خان زند میکر ابانیدر خ نگیهلد ی اینساختمان مرکز راهی تهران شدند تا با تجمع مقابل فارس جیخل صنایع پتروشیمی

 اعتراضشان را )احتماال نسبت به اخراج از کار(بنمایش بگذارند.



 یلردگان و شرکت ها یمیمجتمع پتروش مانکاریپ یروهایاز  کارگران و ن یبرخبنابه گزارش رسانه ای شده،

HSE)میکر ابانیفارس در خ جیخل نگیهلد یآبان ماه مقابل ساختمان مرکز19صبح روز شنبه   )بهداشت،ایمنی،محیط زیست 

 .شده اند سفار جیخل نگیهلد رعاملیخان زند اجتماع کرده و خواهان مالقات با مد

 یروین نیاز مسئول یکی کردند ویریساختمان جلوگداخل به تجمع کنندگان  از حضوربنابهمین گزارش،نیروهای حراست 

بهمن داده  22از  شیآنها را تا پ یها هیقول مرتفع کردن مشکالت و گال نیجمع معترض انیبا حضور در م نگیهلد یانسان

 .دهند انیتجمع پا نیخواسته تا به ا نیاست و از  معترض

 .ندارند یتجمع اطالع نیمجتمع فعال از ا رانیمد گفت: لردگان یمیپتروش یبط عمومروا سیرستم زاده رئدرهمین رابطه،

 یموضوعات نیکه همچ شوند یمواجه م لیبا تعد یمانکاریپ یروهایپروژه، کارگران  و ن کی انیافزود معموالً بعد از پاوی 

 .شود یمسبب بلند شدن اعتراض کارگران  کباریو هر چند وقت   دیآ یم شیدر پروژه ها پ

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

 

کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی،معیشتی  مجتمعبر ینکارگران  اعتراضی تجمع

 وبازنشستگی مقابل اداره تامین اجتماعی

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی بر ینبهمن،جمعی از کارگران  19روز شنبه 

 ی،معیشتی وبازنشستگی دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی زدند.شغل

 .یشان ازجمله موارداعتراضشان استکار تیآغاز نشدن فعال تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:

 ده،یامضا رس به یقرارداد بر یکارفرما و کارگران ن نیکه ب یماه سال جار وریشهر31براساس توافقنامه مورخ  آنها افزودند:

 دیبا زیمهر ماه ن یاز ابتدا الح نیسوم و چهارم است در ع یها شرکت هفت تپه موظف به پرداخت حقوق ماه تیریمد

 هستند. کاریو ب فیو آنها همچنان بالتکل فتادهیاتفاق ن نیاما تاکنون ا شدند یدر مجتمع هفت تپه به کار گرفته م بر یکارگران ن

: کارفرما گفتندریخرداد و ت یها از مطالبات خود درباره پرداخت نشدن دو ماه حقوق کامل ماه یگریدر بخش د بر ین کارگران

ندارد. به  هابه پرداخت حقوق آن یاعتقاد ،یماه سال جار بهشتیو ارد نیدو ماه و حقوق فرورد نیا مهیرغم پرداخت حق ب به

 .میا کرده تیشوش شکا ستانبه اداره کار شهر لیدل نیهم

ی از طرف کارفرماازدیگر موارداعتراض اجتماع نیسازمان تامبه  92تا 68پرداخت حق بیمه دوران بیکاری سال های عدم 

 تجمع کنندگان ذکرشد.

 مهیپرداخت حق ب یتومان برا اردیلیم 25مبلغ  ،یا مصوبه ی: در دولت گذشته طگفتند معترض کارگراندرهمین رابطه 

 نیتومان آن توسط دولت به سازمان تام اردیلیم 15 تیکه در نها افتیاختصاص  بر ین یکارگران فصل راشتغالیدوران غ

 .شدند نشستهباز بر یاز کارگران ن یادیتعداد ز جهیپرداخت و در نت یاجتماع

کارگر  350از مجموع  گرینفر د 250حدود  یکاریفصول ب مهیحق ب یسال گذشته با پرداخت مابق نکهیا انیبا ب معترضان

از  یکیکه  بر ینفر از کارگران ن105حدود  یکاریب امیا مهی: در حال حاضر حق بندمانده، بازنشسته شدند، افزود یقبا بر ین

 .اند شده فیو آنها بالتکل نشدهپرداخت  یاجتماع نیآنها فوت کرده، به تام

اول سال  مهیما از ن یافتیدر نزایدوم سال م مهیو در ن میاز سال مشغول کار هست یمی:چون نآنها درادامه خاطرنشان کردند

 نیهستند که در افصل بیکاری ما در  یبه دنبال بازنشستگ یاست. برخ شتریب م،یکن یم افتیحقوق در هی( که پایکاری)فصل ب

 .ابدی یکاهش م حداقلبه  یما در زمان بازنشستگ یافتیدر زانیصورت م

۱۳۹۸/۱۱/۱۹  

 

 



  :یمجلس آت ندگانیااز نم یاجتماع نیکانون اعتالء تأم مطالبات

 هی/ مانع تجاوز به اموال کارگران شده و مطالبات سازمان را تاددیرا بازگردان یاجتماع نیتام استقالل

   !دیکن

۱۳۹۸/۱۱/۱۹  

 !دیکن هی/ مانع تجاوز به اموال کارگران شده و مطالبات سازمان را تاددیرا بازگردان یاجتماع نیتام استقالل

مطالبات خود را از  ،یدر مجلس آت یاجتماع نیاز گفتمان کار و تام تیبا حما یا هیانیدر ب یتماعاج نیاعتالء تأم کانون

  .مطرح کرده است ندگانینما

مجلس پرداخته  یداهایمطالبات خود از کاند انیبه ب یا هیانیدر ب یاجتماع نیکانون اعتالء تأم ،رسانه ای شده  اتگزارش نا برب

 .است

باتوجه به  ،یو حزب یاسیس یکردهایفارغ از رو یوکارشناس یتخصص ریتشکل فراگ کیبه عنوان : »میانخو یم هیانیب نیا در

از  انتیو ص یاجتماع یداریو پا یآور تاب جادیآن در ا یدیو کل لیبد یو نقش ب یاجتماع نیمقوله تام تیضرورت و اهم

 یمجلس شورا یاجتماع نیگفتمان کار و تأم یحام یداهایاز کاند ،یماعو اجت یدر مواجهه با مخاطرات اقتصاد نفعانیذ

 نیگفتمان کار و تام یحام یداهایدادن به کاند یرأ یرا برا زیخود و قاطبه مردم عز ینموده و اعضا تیحما یاسالم

با امعان نظر به  یروزیانتظار دارد تا درصورت پ تیمورد حما یداهایخواهد نمود و در مقابل از کاند قیتشو یاجتماع

 :اقدامات الزم را به عمل آورند ر،یارد زمو

است و  افتهی)کارگر، کارفرما و دولت( شکل گرفته و قوام و دوام  ییگرا جانبه بر اصل سه یمبتن یاجتماع نی( سازمان تامالف

نقش کارگران و  ریدهه اخ کی یمتأسفانه ط کنیول شود یم نیتأم انیکارگران و کارفرما یمنابع آن از سو یبخش اصل

است. ضرورت بازگرداندن استقالل  افتهی شیکمرنگ شده و نقش دولت افزا انسازم نیا یدر اداره ارکان عال انیکارفرما

 .مورد انتظار است یندگیدر دوره نما ییگرا جانبه اصل سه تیو رعا یاجتماع نیسازمان تأم

در چارچوب اصول، قواعد و  یستیبا یماعاجت نینظام در امور سازمان تام یاجزا ری( مداخالت دولت و به تبع آن ساب

باشد، بعضاً  رانیبگ یشده و مستمر مهیب یآت یها و نسل ینسل فعل یو معطوف به منافع و مصالح واقع یامهیمحاسبات ب

است. فلذا  رفتهیبا اصل عدالت صورت پذ ریو مغا یاجتماع نیتام قانوناز اهداف مندرج در  ریغ یدر جهت اهداف یمداخالت

 .الناس کارگران مورد انتظار است به حق هایاندازمداخالت و دست لیقبب نیاز تکرار ا یریجلوگ

 یها و قوه مقننه ط و حق الناس است، دولت ستین یدولت ییدستگاه اجرا کیهمانند منابع  یاجتماع نی( منابع سازمان تامپ

 نیاقشار که تأم یاز برخ تیاشتغال، حما جادیا ع،یاصن یو نوساز یطرح تحول سالمت، بازساز رینظ یادوار گذشته با اهداف

ً برع نیمنابع ا ً و قانونا  شیو افزا ها یورود ایاند که منجر به کاهش منابع  داده یدولت است، مصوبات هدهطرحها، شرعا

اصول، تعهدات طبق  لیقب نیا یبار مال یستیکه با یاست در حال دهیگرد یاجتماع نیسازمان تام یهایخروج ایمصارف 

اتفاق  نیتاکنون ا یول دیگرد یم رداختپ یاجتماع نیها به سازمان تام طرح یبرآورد و قبل از اجرا یا مهیقواعد و محاسبات ب

موارد  بیرا اصالح و از تصو یلیو مقررات تعهدآور و تحم نیقوان نیا رود یانتظار م ندهیلحاظ از مجلس آ نیاست. بد فتادهین

 .دینما یمشابه خوددار

در  یستیممتازه است و با ونیجزو د یاجتماع نی، مطالبات سازمان تام1354مصوب سال  یاجتماع نی( طبق قانون تامت

آنقدر که به مطالبات  هیو قضائ هیمقننه، مجر یادوار گذشته قوا یط کنیول ردیاز جمله دولت قرار گ نیونیپرداخت مد تیاولو

و ... از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان  رویو ن تفوزارت ن مانکارانیو بانکها و پ یبانک مرکز

مجبور به  اش یتعهدات قانون یفایا یبرا یاجتماع نیاند و سازمان تامبه خرج نداده تیاز دولت حساس یاجتماع نیتام

 .از دولت باشد یاجتماع نیوصول مطالبات سازمان تام ریگیپ ندهیمجلس آ رودیاستقراض شده است، انتظار م

 

 یا مهیبا اصول، قواعد و محاسبات ب نکهیشده است که صرفنظر از ا بیتصو یو مقررات نیقوان ریچند دهه اخ یث( در ط

خود  هیو اول یآنکه از اهداف اصل ژهیبه دنبال داشته است و بو یاجتماع نیسازمان تام یبرا زین یادیز یاست، بار مال ریمغا

 یرویاز ن تیو ... ( که با هدف حما عیصنا یو نوساز یبازساز آور، انیو ز سختزودرس ) یهایتگاند مثل بازنشس دور شده

اشتغال  جادیو اخراج  محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ا لیتعد یدر عمل برا یکار بوده است ول

مجلس  ندگانینما میاست. انتظار دار ساختهبا بحران روبرو را  یاجتماع نینشده است و فقط سازمان تام زین داریو پا دیجد

 .استفاده شود روین لیتعد یبرا نیقوان نیاجازه ندهند که از ا

کار ازجمله  یبرا منیاستاندارد و حفاظت شده و ا یها طیمح جادیکارگران، ا شتیمع نیو تام یشغل تی( عالوه بر امنج

ها از  که کارگاه شود یمتاسفانه مشاهده م کنیول باشد، یآن م تیه نظارت بر رعامکلف ب زیاست و دولت ن انیکارفرما فیوظا



و فقط  شوند یاز کار م یحوادث ناش ایو  یشغل یها یماریو کارگران دچار ب ستندیو استاندارد الزم برخوردار ن یمنیا

 ،یکاریب مهیب یپرداخت مقرر ی)برا یعاجتما نیموضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تام نیخسارت ا

اجازه  توان یم ایو ... اتفاق افتاد. آ ورتیآنچه در پالسکو و معدن  ری. نظشود یم لیو ...( تحم یفوت و ازکارافتادگ یمستمر

که به  میشبا نیکند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به ا تیفعال منیو ناا راستانداردیداد کارگاه غ

 تیرعا بالبه دن یبطور جد رود یانتظار م ندهیاز مجلس آ م؟یده یم یبه بازماندگانش مستمر ایو  یاز کارافتادگ یاو مستمر

 .کار باشد طیمح یمنیو ا یساز حقوق کارگران در حوزه سالم

 نیاست و ا یگذار هیرمادرمان و س مهیب ،یبازنشستگ مهیب یها واحد شامل بخش تیکل کی یاجتماع نی( سازمان تامچ

ها به  ها و چالش همه بحران رغمیتاکنون عل دهیآن بوده است که باعث گرد یتیریو مد یساختار ،یو انسجام مال یکپارچگی

اساس استوار شده و  نیبر ا زیآن ن یهایو خروج ها یورود میخود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظ اتیح

ً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظ رییست و تغتاکنون پاسخ داده ا  ریاخ یسالها ی. متاسفانه طشود یآن م میآن، قطعا

 نیدر قانون کار و قانون تام یرییهرگونه تغ رو نیدر حال انجام بوده و هست، از ا کرهیپ نیپاره پاره کردن ا یبرا ییها تالش

و براساس اصل گفتمان  رانیبگ یو مستمر شدگان مهیب یو آت یفعل یها با حفظ مصالح نسل یستیو ساختار آن با یاجتماع

 یجانبه بوده و شرکا قائل به اصل گفتمان سه نیقوان نیدر اصالح ا رود یانتظار م ندهیاز مجلس آ رد،یانجام پذ ییگراجانبه سه

 .در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد یریگ میسازمان را در تصم یاعاجتم

است  و  یالنسل نیمشاع و ب یالناس و مال امانت و حق کیآن،  یها هیو اندوخته ها و سرما ریو ذخا یاجتماع نی( سازمان تامح

 یگذار هیدرحوزه سرما ژهیآن و بو ییو اجرا یریگ میو در انتصابات ارکان تصم دیایخلوت" بحساب ب اطی"ح یستینبا

 یدارا یبوم یانسان یها هیسرما تیبا اولو یخصص محورو ت ییگرا یا فهو اصول حر یساالر ستهیانتصابات براساس شا

 ازدهم،یمجلس  ندگانیبا همت نما می. انتظار دارردیصورت پذ یسازمان تیتجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حم

 .ردیانجام پذ یاجتماع نیو اداره سازمان تام یدر ارکان عال ییاعمال سه جانبه گرا

قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش  نکهیصرفنظر از ا ،یاجتماع نیسازمان تام نرایبگ یو مستمر شدگان مهی( بخ

 طی)در حداقل شرا یبرخوردارد از حقوق شهروند یستیو شهروند بوده و با یرانیا کیکشور دارند،  شرفتیدر پ ییبسزا

آنها شود  بینص یشتریسهم ب یستی... با کاالها و خدمات و دیدر تول هااقشار( باشند، اگرچه به خاطر نقش آن ریبا سا کسانی

از  یو دولت یخاص در بخش عموم یها و صندوق یو لشکر یکشور یروهاین یمتاسفانه در حال حاضر برخوردار کنیول

هستند که  یعموم عاست و آنها محروم از مناب یاجتماع نیقانون تام نیاز مشمول شیو ...( ب اتی)نفت و مال یبودجه عموم

 رانیبگ یو مستمر شدگان مهیب یطرح تحول سالمت و ... برا ها، یمستمر یسنوات شیافزا ها، یمستمر یساز همسان نهیهز

 «.دیناروا و ظالمانه اقدام نما ضیتبع نیرفع ا یبرا رودیانتظار م ازدهمی. از مجلس شود یو ... م یلشکر ،یکشور

و  پرداز مهینفر شامل ب ونیلیم 42در حال حاضر بالغ بر  یاجتماع نی: جامعه مشمول تأممیخوان یم هیانیب نیا انیپا در

و تعهدات  یرو وزن اجتماع نیاز ا باشد یم یبازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماع

با  دینما یم جابیاست اقتضاء و ا یاجتماع نیسازمان تأم تیو تول تیمترتب بر آن که بر ذمه دولت و مجلس و با مسئول

 لی" تشکیاجتماع نیگفتمان رفاه و تأم انیعنوان "حام لیخاص ذ یونیفراکس ندهیامعان نظر به موارد فوق الذکر، در مجلس آ

مولد،  تیجمع نیو مدافع حقوق ا یعاجتما نیتام نفعانیذ یمطالبات واقع ریگیو به وقت الزم پ یگردد تا در مواقع ضرور

 نیتأم یو اعتال گاهیاز جا انتیکانون که با هدف ص نیا یو اقتصاد باشند. فلذا اعضا دیر تولدر حوزه کا حقیزحمتکش و ذ

 باشیم. یمحترم داشته و مصرانه خواستار تحقق آن م ندگانیانتظار به حق را از مجلس و نما نیشکل گرفته ا یاجتماع

۱۳۹۸/۱۱/۱۹  

 

 

 انیتندگو یمیپتروش کارگر بروایتسطح نازل حداقل حقوق 

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 نینداشت و کارگران از ا یتناسب ها متیق شیوجه با افزا چیبه ه 98گفت: دستمزدها در سال  انیتندگو یمیکارگر پتروش کی

 .میرس ینم یمناسب تیبه وضع زیبا سه برابر شدن دستمزدها ن یحت ندهیبودند؛ در سال آ یناراض طیشرا

منطقه در سال  نیدر ا ها یمانکاریپ رمجموعهیاز کارگران ز یادیتعداد زمشاغل ماهشهر و  شتریب نکهیبا اشاره به اوی 

 ارگرانک م،یکه امسال داشت یو تورم یگفت: با وجود گران به خبرنگار رسانه ایکردند، یم افتیدر یگذشته دستمزد حداقل

نداشت  یتناسب ها متیق شیبا افزا وجه چیمواجه شدند. دستمزدها به ه یادیبا مشکالت ز شان یزندگ اجاتیاحت نیواقعاً در تام

 .هستند یناراض طیشرا نیو کارگران از ا



 راً یخانوار اخ شتیسبد مع ل،یمسکن و تحص یها نهیمردم باال رفته و با وجود هز ازیمورد ن یافزود: نرخ تورم کاالها یو

 نیشده است؛ بنابرا نییکشور تع کار سراسر یاسالم یشوراها یدستمزد کانون عال تهیتومان توسط کم ونیلیاز هشت م شیب

 .تومان را پوشش دهد ونیلیهشت م دیبا زین ندهیطبعاً دستمزد سال آ

زا خواهد بود.  دستمزدها تورم شیکه افزا آورند یخاطرنشان کرد: کارفرماها هر بار بهانه م انیتندگو یمیکارگر پتروشاین 

تا دستمزد  شود یم انی. هزاران بهانه بدهند یم یوق کارگران بازمردم را نسبت به حق تیذهن قیطر نیدر اصل از ا کهیدرحال

 .ابدیکاهش  یزندگ یها حداقل هیته یکارگران برا ییتوانامسئله باعث شده سال به سال  نینکنند. هم ادیکارگران را ز

ف شده است. از سفره کارگران حذ یضرور یاز کاال یلیگرد داشته و خ ادامه داد: دستمزدها نسبت به قبل عقب او

از  دیکارگران با یجار یها نهیو کنار هم بودن ندارند. هز حاتیتفر یبرا یفرصت و توان مال چیه یکارگر یها خانواده

کم  یمدارس دولت تیفیحد گران باشد. متاسفانه ک نیتا ا دینبا ارگرانفرزندان ک لی. تحصابدیکاهش  یکارگر یها یتعاون قیطر

 .را ندارند یرانتفاعیتوان فرستادن فرزندانشان به مدارس غ کارگران یها شده و خانواده

از صد درصد بوده  شیداشته و تورم مسکن ب یدرصد50از  شیب شیافزا ها یخوراک یها متیکرد: امسال ق حیتصروی 

رو  نیاز ا .میدار یمزد یماندگ عقب زیقبل ن یها است و از سال افتهی شیاساس افزا نیکارگران بر ا یزندگ یها نهیاست. هز

 .شوند یبا مشکل رو به رو م یزندگ یها نهیهز نیکارگران در تام زیها سه برابر شود، ن دهااگر دستمز یحت

است. متاسفانه قدرت  شتریب زین تختیپا یاز مراکز استان و حت ها متیکرد: در ماهشهر ق انیب انیتندگو یمیکارگر پتروش

و از موضع باال  کنند یکار قبول نم یعال یرا در شورا شتینخواهند رقم سبد مع نایکارفرما ندهیاست، اگر نما ادیکارفرما ز

 .کنند یبه کارگران نگاه م

 یهم دارند، نسبت به برخ ییباال یها درآمدها شرکت نیکه اغلب ا ها یمیپتروش یمانکاریکرد: کارگران پ حیتصروی 

از ارکان ثالث،  ،یکار یل وجود دارد. تنوع قراردادهاپرسن نیب ضی. احساس تبعرندیگ یم یهمکارانشان دستمزد کمتر

 .شود یمشاهده م ها یمیدر پتروش یمدل قراردادکار 8تا 7به  کی. نزدتاس ادیز اریو .... بس یمانکاریپ ،یحجم

ان به ضرر کارگر ینیدر مناطق آزاد، قوان یگذار هیسرما شیبه بهانه افزا نکهیبا اشاره به ا انیتندگو یمیکارگر پتروش

. در عمل حقوق کارگران کند یم شتریرا در مقابل کارگران روز به روز ب انیقدرت کارفرما نیقوان نیکردند، گفت: ا بیتصو

 .بردند نیرا در مناطق آزاد از ب

متخصص داخل منطقه کم است،  یرویبهانه که ن نیدرصد است. تنها به ا 30تا  25 نیدر ماهشهر ب یکاریادامه داد: نرخ ب او

جوانان با وجود  نیاند. ا مانده کاریهستند اما ب لکردهیاز جوانان تحص یلیاالن خ کهی. درحالکنند یرا استخدام نم یبوم یروهاین

 اند. ادامه داده نخودشا التیامکانات کم به تحص

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

 

 

از کارگران  خواهد ینم یکار یها طیمح  جان کارگران شده است/ دولت در چالش یموقت بال یقراردادها

   کند تیحما

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 کنند یدرصد کارگران در قالب قرارداد موقت کار م 95امروز  نکهیبا ابراز تاسف از ا یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

ساله  کیماهه تا  کیموقت  یمستمر مشغول به کار هستند، با قراردادها یکه در کارها یکارگران یگفت: متاسفانه حت

  .هستند تیمشغول فعال

  

از  یشغل تیسوال برود گفت: نبود امن ریکارگران ز یشغل تیقرارداد موقت باعث شده امن نکهیبا اعالم ا اتیب هللا فتح

 .گذاشته است یمنف ریتاث دیبر تول یفیو ک ینظرکم

 

قرارداد دائم  یارداد موقت جاکه قر یبا اشاره به سابقه قرارداد موقت گفت: متاسفانه از وقت یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

 .روبرو شد یجد بیرا گرفت، اشتغال و روابط کار با آس

 



گرفته شد، گفت: در  دنظریتجد یبرا یماتیقانون کار تصم 7ماده  کیطرح تبصره  ریدر قالب تفس نکهیبا اشاره به ا یو

شود و از آن زمان  نیکار موقت تام یل براتا سقف سه سا یکارها میگرفت میکارگر و کارفرما، تصم ندگانینما نیب یا جلسه

 .خورد یدولت خاک م ئتیدر ه شنهادیپ نیسال است ا کیکه اکنون  میکن نییتع میرا کار دا شتریب

 

 یها کارخانه یحت شود، یمستمر سوءاستفاده م یاز کارها نکهیا لیماده هفت قانون کار گفت: به دل 2با اشاره به تبصره  اتیب

است،  میکار آنها دا تیسال سابقه کار دارند و ماه 20 یکه کارگران آنها باال ها یمیو پتروش ها یروسازمانند خود یبزرگ

 .کارگران شده است یاعتماد یامر باعث ب نیشود که هم یسال بسته م کی ریقرارداد آنها ز

 

مرگ و  نیاعث شده تا کارگران بب یشغل یزده است، گفت: ناامن بیکار آس طیقرارداد موقت به مح نکهیبر ا دیبا تاک یو

ندارد  نانیاطم کند، یکه شب کارش را ترک م یسال سابقه کار دارد، هنگام 15که  یکارگر رایسرگردان باشند، ز یزندگ

 .بدهند راهکار شده و او را به کارگاه  طیصبح که وارد مح

 

 یگ است، گفت: از آنجا که دولت به عنوان کارفرمابزر یدولت کارفرما نکهیبا انتقاد از ا یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

 یبا بخش خصوص لیدل نیکند، به هم تیاز کارگران حما خواهد ینم برد، یم انیز ایکار نفع  طیمح یها بزرگ در چالش

 .رسد ینم ییکارگران به جا یصدا نیبنابرا دهد، یم جامهمنوا شده و کار موقت را در مشاغل دائم ان

 

داشته  یعزم مل دیکار وجود دارد، گفت: دولت و مجلس با یدر قراردادها یو ناامن یثبات یب کی نکهیسف از ابا ابراز تا یو

 .فتدیمستمر اتفاق ن یباشند تا قرارداد موقت در کارها

 

بود، موقت منعکس شده  یدر مورد سوءاستفاده از قراردادها یعدالت ادار وانیبه د 74که در سال  یتیبا اشاره به شکا اتیب

قانون مورد  نیمستمر قرارداد موقت نباشد، ا یدارد در کارها دیعدالت که تاک وانید یو را 179گفت: طبق دادنامه 

 .قرار گرفت و باعث شد که قرارداد موقت را در هر حال به مرحله اجرا درآورند انیسوءاستفاده کارفرما

 

 وانیقرار دهد و گفت: اگر د دنظریعدالت را مورد تجد وانید یا( درخواست کرد رهییقوه قضا سیی)ر یسیرئ هللا تیاز آ یو

 .ابدی یم انیکند، سوءاستفاده از قرارداد موقت پا دنظریخود تجد یعدالت در را

 

استثمار و استعمار شود، گفت:  یمتماد یها سال یکارگران برا ستیقرار ن نکهیبر ا دیبا تاک یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

داشته باشد او را  اریاخت ایکند  یبعد از سه ماه قرارداد کارگر را منقض دهد یاست که به کارفرما اجازه م یونچه قان نیا

 .دارد ازین وبه کار ا که یاخراج کند، درحال

 

 تواند یندارد که صبح م نانیکارگر اطم یکارگران گره خورده است، گفت: وقت شتیقرارداد کار به مع نکهیبا اعالم ا یو

خانواده  لینسبت به تشک یلیامر باعث شده کارگران تما نیندارد و هم ندهیآ یزیر برنامه یبرا یا زهیمشغول به کار شود، انگ

 .داشته است شیافزاکارگران مجرد  زانینداشته باشند و م

۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 

 

 

 پس از واگذارینسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  فارس جیونقل خل حمل شرکتکارگران  اعتراضی تجمع

 ی ساز یمقابل سازمان خصوص

۱۳۹۸/۱۱/۱۶  

مقابل راهی پایتخت شدند تا باتجمع  فارس جیونقل خل کارگران شرکت حمل بهمن،برای باری دیگر، 16روز چهارشنبه 

 ی اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی پس از واگذاری بنمایش بگذارند.ساز یسازمان خصوص

 یاز مهر ماه سال جار نکهیو ا یاز بخش خصوص یتینارضا لیگفتند: به دلجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای تعدادی از ت

بار در  نیچندم یبرا یبا وقفه روبرو بوده است و تجمعات کارگر یواحد خدمات نیکارگران ا یتاکنون پرداخت مطالبات مزد

 .برپا شده است یساز یمقابل ساختمان سازمان خصوص



شرکت  یفعل تیوضعو  یافتاده و باتوجه به حجم معوقات مزد ریبه تاخنیزکارگران  این مهیحق بافزودند:پرداخت  آنها

 .سال خود هستند انیپا مطالباتو  یدیکارگران نگران پرداخت نشدن به موقع ع

 یشرکت از سو یابع مالنشدن من نیخود را تام یافتادن مطالبات مزد قیبه تعو لیدل یا شرکت خدمات جاده نیکارگران ا

 .شرکت را برعهده گرفته است تیریمد 95که از سال  کنند یعنوان م یبخش خصوص یکارفرما

 یساز یخصوص جهیشرکت در نت تیمشخص شدن وضع  یدو سال گذشته بارها برا یطنیز گفت: از کارگران معترض یکی

 .حاصل نشده است یا جهیکه  نت میا اعتراض زدهاستان دست به  یمختلف دولت یو پرداخت مطالباتمان مقابل نهادها

واگذار شد،  یفارس به بخش خصوص جیخل یالملل نیشرکت حمل و نقل ب تیریکه مد 95سال  بهشتی: از اردی ادامه دادو

 .کارگران برهم خورده است یا مهیو ب یپرداخت مطالبات مزد

خود در  یبه تعهدات قانون داریاست که خر نیا میخواه ین مکارگر افزود: آنچه ما کارگران شرکت حمل ونقل از مسئوال نیا

واحدها به  بخش  یمسئوالن مربوطه نظارت و دقت الزم را بعد از واگذار میانتظار دار نیقبال کارگران عمل کند. همچن

 .داشته باشند یخصوص

فارس و  جیحمل ونقل خلشرکت  انیرا به ز یساز یخصوص استیاز کارگران حاضر در تجمع، س گرید یکیادامه  در

گفت: در حال  یساز یخصوص استیس یفارس پس از اجرا جیشرکت حمل ونقل خل تیدانسته و درباره وضع شانحقوق

 یاتفاق با اجرا نیو تقارن ا میروبرو هست هیاول نابعم نیبا مشکل تام مانیها تیادامه فعال یاست که  برا یحاضر مدت

 .میکن یخود احساس نگران یشغل ندهیآ نیشده بابت تام کارفرما باعث یساز کوچک یها استیس

واحد  نیبهتر است که ا نیهم یرا نداشته برا یا واحد حمل و نقل جاده نیا تیریتاکنون توان مد یگفت: بخش خصوص یو

 .دوباره به دولت واگذار شود یا حمل و نقل جاده

۱۳۹۸/۱۱/۱۶  

 

 

 

   مشاغل شدند یبند هطرح طبق یاجرا خواستار المیا مانیس کارگران

۱۳۹۸/۱۱/۱5 

 

 مشاغل شدند یبند طرح طبقه یخواستار اجرا المیا مانیس کارگران

مشاغل روز گذشته در مقابل ساختمان  یبند در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه المیا مانیاز کارگران کارخانه س یجمع

  .برگزار کردند یاعتراض صنف یاستاندار

  

 میهست المیا مانیشاغل در کارخانه س یو قرارداد یکارگر رسم 600به کیگفتند: نزد المیا مانیانه سدر کارخ یکارگر منابع

 .میهست یدیواحد تول نیمشاغل در ا یبند طرح طبقه یکه به دنبال اجرا

 

مشاغل  یبند هطرح طبق یبودن اجرا یاست که در قانون کار بر الزام لیدل نیکارخانه؛ اصرار آنها به ا نیگفته کارگران ا به

 .شده است دینفر تاک 50 یباال یها در کارگاه

 

 ینفر 600 تیمشاغل در مورد جمع یبند طرح طبقه یمسکوت ماندن اجرا ؛یدیواحد تول نیاظهارات کارگران ا طبق

در حد و کارخانه  نیا رانیمشغول کارهستند، باعث شده که درآمد مزد بگ ینفر از آنها به صورت رسم 70کارگران که تعداد 

 .بماند یباق یقانون یها اندازه حداقل

 

با  یمشاغل همسان شدن دستمزد کارگران قرارداد یبند طرح طبقه یمخالفت کارفرما با اجرا لیاز دال یکیگفته آنها؛  به

 .طرح را ندارد نیکردن ا یاتیقصد عمل ،یمشکالت مال لیاست که به دل یکارگران رسم

 



 یبند طرح طبقه یاجرا یریگیپ فه  یقانون کار، وظ 50گفتند: بر اساس ماه « قانون کار 50ماده »در ادامه با اشاره به  آنها

نکرده باشند،  یابیخود را ارز یها شده مشاغل کارگاه نییتع یها قانون در مهلت نیمشمول ا انیمشاغل، چنانچه کارفرما

 .است یماعبرعهده  وزارت تعاون، کار و رفاه اجت

 

کارگران شرکت  یمشاغل برا یبند طرح طبقه یگران؛ مسئوالن وزارت کار در مورد مسکوت ماندن اجراکار نیگفته ا به

 .ندارند یپافشار چیه نهیزم نیو ظاهرا در ا ستندیپاسخگو ن المیا مانیس

۱۳۹۸/۱۱/۱5 

 

 

   رند؟یبگ یدیامضا دارند چطور ع دیکه قرارداد سف ی/ کارگرانیتوافق یدیتا ع یحقوق توافق از

۱۳۹۸/۱۱/۱5 

سال شده  انیو پاداش پا یدیدر پرداخت ع یباعث بروز تخلفات رانیامضا در بازار کار ا دیموقت و سف یها قرارداد رواج

هستند و در صورت  یدیقرارداد ندارند هم مشمول ع یحت ایامضا دارند  دیسف یها که قرارداد یوجود، کارگران نیاست. با ا

  .کنند تیاشک توانند یم انیتخلف کارفرما

  

ها  بازار رند،یگ یآخر سال را به خود م یمختلف کشور حال و هوا یها رفته شهر رفته کهیدرحال ،رسانه ها گزارش نا برب 

شاهد  رسد، یفصل حساب و کتاب فرام یاقتصاد یها واحد یبرخ یو برا شود یم شتریجنب و جوش ب کنند، یم دایرونق پ

کارگران در حال پرداخت است. بر اساس  نیتا بازنشستگان و همچن لتکارمندان دو کارکنان مختلف از یدیکه ع میهست

سال  انیو پاداش پا یدیع انیاز کارفرما ی. برخکند یم دایتا آخر سال ادامه پ ها یدیکه روند پرداخت ع میدان یتجربه م

با حقوق اسفند  گرید یبهمن و برخآن را همزمان با حقوق  گرید یبرخ کنند، یبهمن پرداخت م لیکارگران خود را اوا

در پرداخت،  ریتاخ روند؛ یطفره م یدیمختلف از پرداخت ع یهم هستند که به انحا یانیالبته کارفرما نیب نی. در اپردازند یم

و  دهند یرا به کارگران م یکارمند یدیشکل که ع نیبه ا یپرداخت کم شود، یبه سال بعد موکول م یدیآنقدر که پرداخت ع

سال با وجود صراحت قانون  انیو پاداش پا یدیاست که درباره ع یجیازجمله مشکالت را یدیپرداخت ع عدم ای یتوافق یدیع

 .همچنان وجود دارد نهیزم نیدر ا

 رند؟یگ یم یدیع یچقدر است و چه کسان یدیع

 افتیکه حداقل حقوق را در یکارگراساس  نی. بر ارندیبگ یدیدو ماه حداقل حقوق، ع یبه ازا دیاساس قانون، کارگران با بر

سال  کیکه او  شود یکامل پرداخت م یبه شرط یدیع نی. البته اردیبگ یدیهزار تومان ع 32و  ونیلیسه م دیامسال با کند، یم

 یکارمندان و بازنشستگان به ازا یدی. عشود یکم م یدیکار وجود دارد از ع یکه کسر ییاه ماه یکامل کار کرده باشد. به ازا

 یها و با توجه به قرارداد رانیوجود دارد، اما در ا یدیع زانیبه م ی. هرچند انتقاداتشود یماه حداقل حقوق پرداخت م کی

و  یدیع افتیدر یکارکنان برا نیتر کم مشکل بایافراد تقر نیا یقرارداد شفاه نیامضا و همچن دیسف یها موقت کار، قرارداد

اصال  ایامضا دارند  دیسف یها کار قرارداد یرویاز ن یادیتعداد ز ،یزیگر قانون لیبه دل رانیسال هستند. در ا انیپاداش پا

از کارگران در  هدست نیداشته باشند. معموال ا یافتیممکن است کمتر از حداقل حقوق در یافراد حت نیندارند. ا یقرارداد

دسته از کارگران در نظر  نیا یبرا یدی عاصال ای انیصورت که کارفرما نیبه ا خورند، یبه مشکل برم یدیع افتیدر

دسته از  نیا ای. آکنند یپرداخت م یدیکرده، ع نییاز آنچه قانون تع تر نییپا اریبس یرقم یبه صورت توافق ای رندیگ ینم

 م؟یدار یتوافق یدیبه نام ع یزیچ ایببرند؟ آ تیشکا ییحق خود به جا قاقاح یبرا توانند یکارگران نم

 هم مشمول قانون کار هستند ها قرارداد یب

 انیو پاداش پا یدیع طیشرا نکهیبا اشاره به ا لنا،ی( در گفتگو با ارانیا یمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سی)رئ اتیب هللا فتح

چند ماهه است، مشخص است، عنوان  ایشان دائم، موقت  قرارداد یعنیقرارداد دارند،  یکه به هر نحو یافراد یسال برا

کار  یاصال بر اساس توافق شفاه ایامضا دارند  دیاز کارگران، قرارداد سف یدرصد قابل توجه رانیدر ا میدان ی: ما مکند یم

 .سال دچار مشکل شوند انیو پاداش پا یدیع افتیافراد ممکن است در در نی. اکنند یم

 توان یهمه افراد است و نم ی: قانون کار برادیگو یند، مکار هست نیهم مشمول قوان ها قرارداد یب ن،یبا وجود ا نکهیا انیبا ب او

قرارداد کارگر  ایبا فرد قرارداد بسته نشده  نکهیهم ندارد. ا یقرارداد ندارد پس حق و حقوق قانون یعنوان کرد که چون کس

 یریگیق خود را پحل اختالف مراجعه کرده و حقو یها بر اساس قانون به شورا تواند یامضاست، تخلف است و فرد م دیسف

 .کند



 دیسف شانیها قرارداد ایکه قرارداد ندارند  یاز کارگران یاریبس نکهیدرباره ا رانیا یمانیو پ یکارگران قرارداد هیاتحاد سیرئ

ترس از  لیمشکل وجود دارد. به دل نی: اکند یم انیب گذرند، یو از حقوق خود م کنند ینم تیامضاست، از ترس اخراج شکا

کار به اتمام  یاست که وقت نطوریبدهند. معموال ا انیکارفرما یقانون ریاز اقدامات غ یاد ممکن است تن به برخاخراج افر

 یتمام توانند یصورت آنها م نی. در اکنند یم تیدسته از کارگران شکا نیکارگر با کارفرما به مشکل برخورد، ا ای دیرس

محسوب  الحساب یقبال پرداخت شده و عل کهرا  یسنوات ینوات و حتسال، س انیو پاداش پا یدیشده خود، ع عییحقوق تض

 .کنند یریگیپ شود، یم

نتواند  یممکن است کارگر ای دهند یم یحل اختالف به نفع کارگران را یسوال که در هر صورت شوراها نیدر جواب ا او

وجود داشته باشد. بر  یمستندات دیعدتا باو قا شود یم ی: موارد اختالف بررسدهد یم حیتوض رد؟یمطالبات معوق خود را بگ

کجا  نکهیبر ا یمبن یدر طول کار خود مستندات دیاند با تن داده یقانون ریغ یها کار و به ساز لیکه به هر دل یاساس کارگران نیا

که فرد کجا مشغول  است نیکننده ا خود مشخص ها یمثال پرداخت یچقدر بوده و ... جمع کنند. برا شان یافتیدر اند، کرده یکار م

 .حل اختالف ارائه داد یجمع کرد تا در صورت لزوم در شورا دیمستندات را با نیبوده است. ا

 افتیکه حداقل حقوق را در یاساس کارگر نی. بر ارندیبگ یدیدو ماه حداقل حقوق، ع یبه ازا دیبر اساس قانون، کارگران با

سال  کیکه او  شود یکامل پرداخت م یبه شرط یدیع نی. البته اردیبگ یدین عهزار توما 32و  ونیلیسه م دیامسال با کند، یم

 یکارمندان و بازنشستگان به ازا یدی. عشود یکم م یدیکار وجود دارد از ع یکه کسر ییاه ماه یکامل کار کرده باشد. به ازا

 شود یماه حداقل حقوق پرداخت م کی

 

: قانون کامال مشخص کرده که دیگو ینه؟ م ای میدار یتوافق یدیبه نام ع یزیچاساس ما  ایآ نکهیدرباره ا یفعال کارگر نیا

حقوق  توانند یاند م خود را کامل گرفته یدیاند که ع که امضا داده یکارگران یهر دسته از کارکنان چقدر است. حت یبرا یدیع

 .کنند یریگیخود را پ

بهمن  یها را در ماه یدیع کنند یم یسع انی: اغلب کارفرماکند یم کارگران اشاره و عنوان یدیبه زمان پرداخت ع نیهمچن او

حقوق کارگران  عییکار تض نی. ااندازند یم ریرا به تاخ یدیهم هستند که پرداخت ع یاسفند پرداخت کنند، اما برخ تایو نها

 دنیتر است قبل از فرارسبه انیاست. کارفرما یشان خال و دست کنند یم افتیدر یلاز کارگران حقوق حداق یاریاست. بس

 یدیپرداخت ع دیوجه هم نبا چیخود را انجام دهند. به ه یها دیخر ها یکارگران را بدهند تا آنها قبل از شروع گران یدیاسفند ع

 ریآنها تاث یور کار و بهره تیفیو بر ک برد یم نیکارگران را از ب هیو روح زهیانگ یکار نیموکول شود. چن دیبه بعد ع

 .دگذار یم

 میندار یتوافق یدیع

عمده  رانیکنند. در بازار کار ا یرا هم توافق یدیکه ع کند یرا وسوسه م انیکارفرما یدر بازار کار برخ یحقوق توافق وجود

اند کار کنند و  قرارداد ندارند و شفاها توافق کرده یاز کارگران حت یامضا هستند. درصد دیسف یها موقت و حت قرارداد

 کنند یحقوق خود نباشند. آنها فکر م ریگیپ شود یو ترس آنها از اخراج باعث م انکارگر یبرخ ی. ناآگاهندریبگ یدستمزد

 یوقت زیکارگران ن یکنند. برخ یریگیرا مطرح و پ یزیچ نیچن ترسند یم ایهم ندارند  یدیندارند، ع یچون قرارداد مشخص

چه قرارداد داشته باشد  یقانون هر کارگر اس. بر اسشوند یمواجه م یتوافق یدیع افتیدر شنهادیبا پ کنند یرا مطالبه م یدیع

کنند و دولت و  یریگیحق را پ نیا دیاست. کارگران با یدیشکل مشمول ع نیو چه نداشته باشد مشمول قانون کار و به ا

 .نزنند روین لیحقوق، دست به تعد یریگیبه بهانه پ انیآنها باشند تا کارفرما یحام دیبا یکارگر یها تشکل
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 کارگران پتروشیمی اروند برای دومین روز متوالی در هفته جاری اعتراضیادامه اعتصاب وتجمع 

بهمن برای دومین روز متوالی در هفته جاری،کارگران بخش های تعمیرات و خدماتپتروشیمی اروند به  14روز دوشنبه 

رارداد حجمی از اسفند ماه سال جاری،به اعتصابشان ادامه دادند و دوباره اعتصابشان در اعتراض به تبدیل قراردادشان به ق

 .مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند

های تردد کارگران شرکت  جمعی از کارگران معترضپتروشیمی اروند به خبرنگار رسانه ای گفتند: صبح امروز کارت

 .می اروند ضبط شده استرامپکو )تعمیرات( و بسته بندی، توسط حراست پتروشی

بهمن( مدیر امور اداری به ما وعده داده بود که این مساله صحت ندارد، ولی مدیرعامل شرکت 13آنها افزودند: روز گذشته)

 .در گفتگو با خبرنگار رسانه ای، این موضوع را تایید کرد



. ما خواهان ورود اداره کار منطقه ویژه اقتصادی توانیم به گفته های مسئوالن اعتماد کنیم این کارگران گفتند: متاسفانه نمی

 .پتروشیمی و همچنین فرماندار شهرستان بندر ماهشهر بعنوان رئیس کمیسیون کارگری شهرستان، به این مسئله هستیم
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 تیو فاضالب استان خوزستان نسبت به وضع  شرکت آب یکارگران طرح اعتراضی اعتصاب وتجمعادامه 

برای دومین روز  در پرداختش ریماه تاخ نی،سطح نازل حقوق وچند ی وعدم تبدیل وضعیتشغلنامعلوم 

 متوالی

به اعتصابشان  و فاضالب استان خوزستان  شرکت آب یکارگران طرح بهمن برای دومین روز متوالی، 14روز دوشنبه 

ادامه دادند  در پرداختش ریماه تاخ نید،سطح نازل حقوق وچن ی وعدم تبدیل وضعیتنامعلوم شغل تیبه وضعدراعتراض به 

 .شرکت در اهواز تجمع کردند نیمقابل ساختمان او

از حقوق مهرماه بوده است و چند ماه حقوق  یمیما، ن یپرداخت نی: آخرتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتاز یکی

اختالف حقوق  نیوجود دارد و ا یدرآمد الفاست اما اخت کسانینیو قرارداد مع یطرح یروهاین یکار طی. شرامیمعوقه دار

 .تا سه برابر است میدو و ن نیب

 یمنابع مال لیمساله به دل نیکه ا میدان یحقوق بدهند؛ البته ما هم م میماه و ن کییطرح یروهایقرار است به ن ایافزود: گو یو

 نیتر حساس رایما هم همانگونه رفتار کنند ز با شود یبرخورد م نیقرارداد مع یروهایهمانطور که با ن میاست و انتظار دار

 .به آبداران اشاره کرد توان یها م در حال انجام است که از جمله آن یرحط یروهایشرکت توسط ن یکارها
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 مقابل استانداری مشاغل یطرح طبقه بندیه عدم اجرانسبت ب المیا مانیس کارخانهان گرکار یاعتراضتجمع 

۱۳۹۸/۱۱/۱4 

دست  مشاغل یطرح طبقه بندیه عدم اجرابرای بنمایش گذاشتن نسبت ب المیا مانیان کارخانه سگرکاربهمن، 14ز دوشنبه رو

 به تجمع مقابل استانداری ایلم زدند.



 

طرح طبقه  یخواهان اجرا مانیان کارخانه سگرها است کار سالگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفت:از کار یکی

 .نشده است ییخواسته به حق آنها اجرا نیل هستند اما امشاغ یبند

با  یسطح سواد و تجربه تا افراد نیتر نییان کارخانه از پاگرکار یگفت: تمامالمیا مانیان کارخانه سگراز کار گرید یکی

 .ستیصفانه نوجه من چیامر به ه نیکه ا کنند یم افتیحقوق در زانیم کیو تجربه فراوان همه به  یدانشگاه یمدارک عال

 میطرح هست نیا یاجرا ریگیسال است پ  8اند و حدود توجه یان بگرمطالبه کار نیبه ا رانیسال است که مد نی: چندی افزودو

 .ستین ریآن امکان پذ یاجرا ندیگو یم رانیطرح مد نیا یاجرا یبرا یو حال پس از چارت بند

و  ها دهیکارخانه هستند و از ا نیدر ا تیمشغول فعال لکردهیها جوان تحص دهگفت:تجمع  نیاز جوانان حاضر در ا یکی

 چیو ه شود یپرداخت م یکارگر هیان حقوق پاگرکار یتمام یکه برا یدر حال کنند یکارخانه استفاده م نیخود در ا اتیتجرب

 .ردیگ یصورت نم یطبقه بند

 بیکار بهتر ترغ یو با تجربه را برا لکردهیتحصان گرکار نکهیعالوه بر ا ی مشاغلطرح طبقه بند یاجرا نکهیا انیبا ب یو

خواهد  یکارخانه را در پ یلیطرح تعط نیا یمسووالن به عدم اجرا یتوجه یاظهار کرد: بدون شک ادامه ب کند یم قیو تشو

 داشت.

 یو مابق هستند یکارخانه رسم نیان اگرنفر از کار15تا  10گفت: حدود  مانیان کارخانه سگراز کار گرید یکیادامه  در

 ییمسووالن تاکنون اجرا یدهایاز کارکنان با وجود وعده و وع یکیچیه یمشاغل برا یکه طرح طبقه بند اند یشرکت یهمگ

 .نشده است

خاطر حق  نیمشاغل اجرا شود که به ا یبنا بود طرح طبقه بند رعاملیبراساس گفته مد ریاخ یها ماه یط نکهیا انیبا ب یو

بار  نیاقدامات جهت تام نیا رعاملیان پرداخت نشد افزود: براساس گفته مدگراز کار یاریار بسساعت اضافه ک 40و  فتیش

امکان اجرا وجود  ندیگو یم شد یم زیوار یبر اساس طرح طبقه بند انگرکارحقوق  دیطرح انجام شد و اکنون که با یمال

 .ندارد
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   عوقاتدر همدان به م وانیکارگران خوش نوش و ک اعتراض

۱۳۹۸/۱۱/۱۳  

خود مقابل  یمطالبات صنف یریگیروز گذشته در پ «وانیک» ییغذا عیو صنا« نوش خوش»از کارگران دو کارخانه  یشمار

  .ساختمان اداره کل کار همدان تجمع کردند

  

ان دو کارخانه از کارگر یبهمن ماه( شمار 12در همدان گفتند: روز گذشته ) یمنابع کارگر ،رسانه ای شده گزارش  به

 .در مقابل اداره کل کار استان همدان تجمع کردند «وانیک»و « خوش نوش»

 

  نامه نییآ یاجرا ریگیاز آن مربوط به کارگران کارخانه خوش نوش بود، آنها پ یتجمع که بخش نیکارگران؛ در ا نیگفته ا به

 .داز موعد هستن شیپ یاز بازنشستگ یو برخوردار آور انیمشاغل سخت و ز

 

 28اکنون  سال سابقه کار دارند و هم 20از  شیب ندهیآال طیسخت و در مح طیدر شرا اند؛ یکارگران کارخانه خوش نوش مدع 

از موعد خود را  شیپ یاز بازنشستگ یو برخوردار آور انیمشاغل سخت و ز  نامه نییآ یبه اجرا یدگیماه است درخواست رس

 .نشده است یدگیهنوز به آنها رس هند کا به اداره کل کار استان ارسال کرده

 

 یدگیرس یلیکار قبال نظر مثبت به درخواست کارگران داشت اما هربار با دال رکلیکارخانه؛ مد نیاظهارات کارگران ا طبق

 مثبت یموضوع را نیبه ا آور انیمشاغل سخت و ز تهیکم یبدو اتیکه ه ست یدر حال نیافتاده است. ا ریها به تاخ به پرونده

 .پرونده کارگران به زمان نامعلوم موکول شده است هب یدگیرس دنظر؛یداده اما در مرحله تجد

 

  یریگیدر پ «وانیک» ییغذا عیگفت: کارگران صنا وانیک ییغدا عیبا اعالم خبر تجمع کارگران صنا نیاز کارگران همچن یکی

 .کار برپا کردنددر مقابل ساختمان اداره کل  یخود، روز گذشته تجمع یمطالبات صنف

 

کارگران  یباعث تجمع صنف ینامعلوم معوقات مزد تیاز قرار معلوم وضع زین «وانیک»کارگران  یمورد مطالبات صنف در

 .شده است

 

دارند و در آستانه سال نو نگران افزوده شدن معوقات  یماه مطالبات مزد نیکارخانه گفت: کارگران چند نیاز کارگران ا یکی

 .دخود هستن یمزد

 

مشکالت کارگران  یریگیاستان همدان( در پ ی)معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یاسالم درضایحم

دانشگاه علوم  سییر ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیبا حضور مد دنظریجلسه تجد ندهیهفته آ انیخوش نوش گفت: تا پا

اداره کار  کردیکه البته رو شود یم یکارگران خوش نوش بررس مشکالتو  لیتشک انیکارگران و کارفرما ندهینما ،یپزشک

 .موضوع مثبت است نینسبت به ا

 

در مقابل  وانیحضور کارگران کارخانه ک نیاستان همدان همچن یروابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع معاون

 تیمجموعه همانند کارخانه خوش نوش نسبت به وضع نیران اساختمان اداره کل کار را رد کرد و اظهار داشت: هرچند کارگ

 .صورت نگرفته است یهستند اما تجمع مند هیها گال کارخانه نیا یو نحوه واگذار یساز یخصوص
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 اعتراضی کارگران پتروشیمی اروند وتجمعاتادامه وگسترش اعتصاب 

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ 



 یشرکتوکارگر انیک،معراج گستر)شرکت های پیمانکاریاروند یمیپتروش بخش خدمات کارگرانبهمن، 13روزیکشنبه 

 تیوضع رییبر تغ یشرکت مبن میدر اعتراض به تصم(غذا و امور آشپزخانهرا برعهده دارد هیته تیکه مسئول یمانکاریپ

 .دندیدست از کار کش ،یبه قرارداد حجم شانقرارداد

مشاغل و  یبند طرح طبقه یاعتراض به نحوه اجرابرای گذشته  ی که هفتهاین پتروشیمی همراتیتعمبخش صدها کارگر 

دراین شرکت دست به تجمع  دست ازکارکشیده و از حقوقشان کجایصورت  به یلیتکم مهیقسط وام و ب نیکسر چند نیهمچن

 شرکت تجمع کردند. نیا یمقابل ساختمان مرکزنیزبه اعتصابشان ادامه دادند و بودندزده 

 

اروند در  یمیماه، کارگران بخش خدمات پتروش بهمن 13کشنبهی، از صبحروز بهمن13انه ای شده بتاریخ بنابه گزارش رس

 .دندیدست از کار کش دانند، یم یخود به قرارداد حجم یقرارداد تیوضع رییبر تغ یشرکت مبن میاعتراض به آنچه آنان تصم

 کیتجمع خبر دادند و گفتند: با توجه به نزد نیوند به اار یمیپتروش راتیاز ملحق شدن کارگران بخش تعممعترض کارگران

 .منعقد کند یبا ما قرارداد حجم یبعد مانکاریگرفته تا پ میشرکت تصم مانکار،یبودن اتمام کار پ

تاکنون  ،یامور ادار تیریشرکت ازجمله مد رانیصورت گرفته با مد یها یزنیکارگران اضافه نمودند: متأسفانه را نیا

 .میجز اعتراض ندار یا ر بر نداشته و ما چارهد یا جهینت

 ایما را  یایاز مزا یلیخ یول کند یم یخود را سپر دیمشکل کار کجاست، شرکت روند خوب تول میدان ی: نمافزودند کارگران

عات منظور کاهش سا و ذهاب در آخر هفته به ابیا یها سیعنوان مثال: حذف سرو اند. به محدود نموده ایاند و  برداشته

هفته به  انیپا امیممانعت از امکان حضور بانوان شاغل در ا ل،یتعط امیدر ا گشتپرسنل، حذف امکان ثبت اثر ان یکار اضافه



و البته  دست نیازا یکارکنان و موارد یور از پاداش بهره یحذف بخش د،یتول یها کاهش پاداش ایمختلف، حذف  یها بهانه

 .میکن یم یآن خوددار انیهم هست که فعالً از ب یگریموارد د

ً نم یحقوق شیف ندهیکه قرار است از ماه آ دهیهم به گوش ما رس ی: اخبارهمچنین گفتند کارگران  میدان یصادر نشود. واقعا

 .شده است؟ هیتوص ،یمدرن و اسالم تیریمد یبا روح و روان کارگر، در کجا یاصرار به باز همه نیا

 ی رمجموعهیاروند، ز یمیپتروش راتیکارگر در بخش تعم800ر در بخش خدمات و کارگ 200به ذکر است که حدود  الزم

 مشغول به کار هستند. ،یمیپتروش یاقتصاد ژهیواقع در منطقه و فارس جیخل نگیهلد
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خوش نوش همدان نسبت به اجرایی نشدن بازنشستگی پیش از موعد مقابل اداره کل  کارخانهتجمع اعتراضی کارگران 

 کاراستان همدان

۱۳۹۸/۱۱/۱2 

جاده تهران، برای بنمایش گذاشتن  3بهمن، کارگران کارخانه خوش نوش واقع در همدان کیلومتر  12روز شنبه   

اعتراضشان نسبت به اجرایی نشدن بازنشستگی پیش از موعد براساس قانون مشاغل سخت وزیان آوردست به تجمع  مقابل 

 .اداره کل کاراستان همدان زدند

 

 کل اداره تیریمد یتوجه یرا بشان تجمععلت  معترض این واحد تولیدی نوشیدنی کارگران بنابه گزارشات رسانه ای شده،

است عنوان  یدگیماه است در نوبت رس 28که مدت شان آور انیبه پرونده مشاغل سخت و ز یدگیو عدم رس استان همدانکار

 .کردند

 کیسال متناوب در 25تا  20 یطبق قانون چنانچه فردگفت: ه کل کار استان همدانروابط کار ادار معاون درهمین رابطه،

درخواست کارگران  نیاز موعد  استفاده کند بنابرا شیپ یتواند از قانون بازنشستگ یکند م تیآور فعال انیشغل سخت و ز

 .از موعد است شیپ یگاستفاده از قانون بازنشست زیکارخانه خوش نوش ن

 رکلیدرخواست را ارائه کرده بودند که رد شد اما با نظر مثبت مد نیا زیکارخانه دهه گذشته ن نیرد: کارگران اک یادآوری یو

 .افتاد انیپرونده به جر نیاستان همدان دوباره ا یتعاون، کار و رفاه اجتماع

 یکارها یکسریبه  ازیرده اما ندرخواست موافقت ک نیبا ا یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یاضافه کرد: شعبه بدووی 

 .نظر است دیطرح موضوع در شعبه تجد یبرا گرید یو تخصص یفن

دانشگاه علوم  سییر ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیبا حضور مد دنظریجلسه تجد ندهیهفته آ انی: تا پاوی همچنین گفت

 نینسبت به ا زیاداره کار ن کردیشود که البته رو یم یموضوع بررس نیو ا لیتشک انیکارگران و کارفرما ندهینما ،یپزشک

 .موضوع مثبت است



 یندگیسنجش آال تیوضع نیآخر نهیکارفرما در زم یاز سو یارائه اطالعات ازمندیپرونده ن نیا یبررس یادامه داد: برا یو

صورت گرفته  یسنجش ها یاعانجام نداد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتم یباره کارفرما اقدام نیکار بوده که در ا طیمح

 .داد ررا مالک عمل و مبنا قرا یتوسط علوم پزشک

۱۳۹۸/۱۱/۱2 

 

 

 یانداز راه یصندوق مال گریکدیکمک به  یاست/ کارگران برا تختیبرابر پا چنددر ماهشهر  یزندگ مخارج

   کردند

۱۳۹۸/۱۱/0۹  

تومان در  ونیلیم 7از  شیب دیان در ماهشهر حداقل باکارگر ندهیمعتقد است که دستمزد سال آ یراز یمیپتروش یکارگر فعال

  .ماه باشد

 یواقع در ماهشهر( معتقد است که برا یراز یمیشرکت پتروش ی)فعال کارگرنژاد یساجد یعل ،رسانه ای شده  راساس خبرب

 .تومان باشد ونیلیم 7از  شیب دیدستمزد کارگران با یفعل تیکارگران در وضع دیحفظ قدرت خر

 

 7از  شیب دیدارد، با ازین ندهیسال آ یکه کارگر با دو فرزند در شهرستان ماهشهر برا یدستمزد نیکمتر نکهیاشاره به ا با یو

 یدارد. کارگر ازین یزندگ یبرا یخانواده کارگر کیاست که  یتومان کف  حقوق ونیلیم 7تومان باشد، اظهار داشت:  ونیلیم

مسکن داشته  دیخر یبرا یانداز کند و پس ایخانواده مه یبرا یحاتیتفر یاشد؛ گاهب شتهدا یتر راحت یزندگ یکه بخواهد کم

 .َسر کند تواند یهم نم یتومان ونیلیم 7باشد، با دستمزد 

 

عمالً معادل دو ماه  یعنیبعد ازظهر  7 ای 6صبح تا  7ماهشهر، کارگران از  یها یمیافزود: االن در پتروش یفعال کارگر نیا

گذران وقت  یبرا یزمان چیندارند؛ ه یاستراحت چیکارگران ه نی. اکنند یشنبه و جمعه هم کار م پنج ها یلیخ یت. حکنند یکار م

خانواده  کی یتومان برا ونیلیم 7با کمتر از  یاست که زندگ ادیدر کنار خانواده ندارند و خرج و مخارج در ماهشهر آنقدر ز

 .است رممکنیفرزند، واقعاً غ 2با 

 

تومان حداقل  ونیلیم 7با وجود تورم، کارگران اهل ماهشهر با  ندهیمعتقد است که در سال آ یراز یمیپتروش کارگر نیا

 .انداز نخواهند داشت بابت پس یمبلغ یدستمزد، حت

 

ارگر . کمیتا زنده بمان میکار کن دیبا زیحداقل دستمزد نسبت به سال گذشته ن یسه برابر شیادامه داد: در واقع ما با افزا یو

 .دارد یبدتر تیوضع یماهشهر نسبت به کارگر رسم یمانکاریپ

 

اما فرزند  ردیگ یم فیدرصد تخف 80به  کیبه مدرسه برود، نزد یکرد: اگر فرزند کارگر رسم حیتصر یفعال کارگر نیا

. در شود یکمتر م ای. سال به سال مزادهند ینم یمانکاریندارد. امکانات هم به کارگران پ ییایمزا نیچن یمانکاریکارگر پ

 .ستها هم حذف شده ا که پاداش ها یمیپتروش یبرخ

 

 شیپ یکرد: چند دیبندرامام در اعتصاب هستند، تاک یمیروز است که کارگران پتروش 10به  کینزد نکهیا انیبا ب نژاد یساجد

و  کنند یم هیته بوس ینیوس و مخودشان، اتوب هیدر مجموعه ماهشهر اعتصاب کردند. آنها با سرما بوس ینیاتوبوس و م 250

خودرو را  یدکیلوازم  دیخودرو و استهالک و خر ریتا تعم نیدارند. از پول بنز یافتیتومان در ونیلیم میو ن 3 انهیماه

 .پردازند یخودشان م

 

 اریبس رانکایب یدارد. زندگ کاریهزار نفر ب 11از  شیندارند. ماهشهر ب یخوب یزندگ تیماهشهر وضع یها افزود: بچه یو

 یمیاز کارگران در رفاه کامل. پتروش یو تعداد کنند یم یاز کارگران با عذاب زندگ یگروه ها یمیبار است. در پتروش اسف

عمالً اجبار  یمیپتروش یمانکاریکارگر پ کی یکار برا دارد. اضافه یمانکاریکارگر پ 1800و  یکارگر رسم 700 یراز

 .را ندارد اش یوان گذران زندگواقعاً ت یکار است چون بدون اضافه



 

است. در  بیدر نظر گرفته شده است، حداقل ضر ها یمیپتروش یکه در برخ یبند خاطرنشان کرد: طرح طبقه نژاد یساجد

 یحقوق بیاست؛ ضر 2.7ماهشهر  یکارگران رسم یحقوق بیاست. ضر 4.7کارگران  یحقوق بیضر هیمنطقه عسلو

 .میندار یامکانات نیاما ما چن دهند یم زرگب یها وام هیت. به کارگران عسلواس 1.5ماهشهر  یمانکاریکارگران پ

 

 میکرد یانداز کارگران راه نیب یبود که صندوق مال ادیآنقدر ز یشتیمع مشکالت

 

به  دیبا میریوام بگ میبخواه ها یمیدر پتروش یمانکاریکرد: اگر ما کارگران پ حیتصر یراز یمیپتروش یفعال کارگر نیا

درصد  18با  یونیلیم 50وام  کی یبرا دیدارم، همچنان با یمیسال سابقه کار در پتروش 18 نکهی. با امیریت آزاد وام بگصور

 .میهمان شرکت هست ریبگ است که ما حقوق یدرحال نیارا جور کنم.  یکارگر رسم 3سود، ضمانت 

 

 یربهداشتیبار غ اسف تیشهر کوچک با چه وضع کی خانه در ماهشهر به شما نشان خواهم داد که در نیادامه داد: چند او

کارگران به  نکهیاالن با ا نیکه پول ندارند، نان شب خودشان را داشته باشند. هم مینیب یرا م ییها . واقعاً خانوادهکنند یم یزندگ

 یمانکاریکارگران پ کمک کنند؛ چراکه گریبگذارند و به همد ییها صندوق شوند یمجبور م رسد، یزور دستشان به دهانشان م

هستند و  گریکدیکه باالخره کنار  یکارگران صنعت تیوضع یخوان بگذرند. وقت از هفت دیبا زیدر گرفتن وام از شرکت ن

 بکنند؟ دیچه با کارانیاست، ب نطوریکنند، ا یگر دستمزد مطالبه شیافزا یبرا یبه نوع توانند یم

 

باشد،  یکاریب یرفع شود؟ به هر حال وقت دیچطور با کاریهزار ب 18 یشتیمعکرد: واقعاً مشکالت  حیتصر یفعال کارگر نیا

 .افتد یاتفاقات نم نیو مشکل را بگذرانند، ا ضیبدون تبع یداشته باشند و زندگ شی. اگر مردم آسادهد یاعتراض رخ م

 

که  ها یمیاز پتروش لومتری. دو کمیبرو راه دور ستیکرده است. الزم ن دایدر ماهشهر واقعاً وخامت پ ینینش هیادامه داد: حاش او

. شود یم دهید یاجتماع یها یهستند که در آنجا ناهنجار ی. مناطقکنند یم یاست که مردم در کپر زندگ یا جاده م،یدور بشو

و به  کنند یم دایپ یطالق مشکالت روان یها . بچهشود یختم م یمشکالت نطوریبه ا ارگرانک یفقر و طالق در زندگ جهینت

با خانواده وقت  کنند، یکه فرصت نم گذرانند یکارشان وقت م طیکارگران آنقدر در مح نجای. اشوند یم دهیسمت فساد کش

 .بگذرانند

 

 کنند یم یدر پارک زندگ یماه گرما برخ 8ماهشهر با  در

 

ان است. ماهشهر  بودن دستمزد کارگر نییمشکالت به علت پا نیکرد: همه ا حیتصر یراز یمیپتروش یفعال کارگر نیا

 یماه ها یماه گرما دارد. ماهشهر 8شهر  نی. اردیگ یرا دربرم رانیاز اقتصاد ا یدارد و بخش مهم یمیپتروش 30حدود 

 گریرا از مناطق د یماه دیکرده و مردم با تیفارس سرا جیخور خل به ها یمیپتروش یبخورند. آلودگ توانند یشهرشان را نم

 .کنند یم یها و مناطق مردم واقعاً در فقر زندگ شهرک ی. در برخمیندار یدرست یدنیبخرند. آب آشام

 

هم  یو به لحاظ رده شغل ردیگ یم فتیو حق ش کند یها کار م نشان است و ساعت خاطرنشان کرد: برادر من آتش انیدر پا یو

 یچه زمان گریسال سن د 47رگر با کا نیتومان دارد. ا ونیلیم 4در حد  یحقوق کند، یم افتیدر شترینشانان ب آتش گریاز د

 وهیما در ماهشهر م م،یدر کرج دار ی. ما اقوامکند یخانه پرداخت م هیبابت کرا تومان ونیلیم کی انهیدار شود؟ ماه خانه دیبا

 .ما از تهران باالتر است یو در کل مخارج زندگ میتر بخر گران دیرا با یو گوشت و ماه

۱۳۹۸/۱۱/0۹  

 

 

کارگران شهرداری منطقه یک اهوازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  وتجمعاتب پنجمین روزاعتصا

 حقوق وحق بیمه

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 



بهمن برای پنجمین روز متوالی،کارگران شهرداری منطقه یک اهوازدراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  8روز سه شنبه 

 آوری زباله ها از سطح شهر خوداداری می کنند. حقوق وحق بیمه وباطل شدن دفترچه بیمه در اعتصاب هستند واز جمع

شهر اهواز که امروز  یشورا یجلسه علن نیو ششم کصدیدر  یزدیا محمدرضابهمن،8بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

اهواز به شورا مراجعه  یشهردار کیاز کارکنان منطقه  یا عده ریماه( برگزار شد، اظهار کرد: در دو سه روز اخ بهمن 8)

 کردند و خواستار پرداخت شش ماه حقوق معوقه خود بودند.

 کینقاط منطقه  یحدود پنج روز است که در برخ رایمساله حقوق کارگران حل شود ز تر عیهر چه سر دیباوی همچنین گفت:

 .از کارگران اعتصاب کردند یتیجمع زی. امروز صبح نشود یاهواز، کار ُرفت و روب انجام نم یشهردار

پنجم، ماهانه حقوق کارگران  یدر دوره شورا .شود یمربوط م 95و  94 یها کارگران به سال نید:مطالبات اافزو یو

 .اند نکرده افتیکارگران شش ماه حقوق در یحدود شش ماه طلبکار است و بعضا برخ مانکاریپرداخت شده است اما پ

 کیساعت،  72تا  48مقرر شد که هر کدام در  م،یاشتد کیو شهردار منطقه  مانکاریکه با پ یا : در جلسهوی همچنین گفت

 یچک کیراستا شهردار منطقه  نیحقوق کارگران را پرداخت کنند تا حداقل کارگران چهار ماه مطالبات داشته باشند. در ا

ا هم کارگران ر مهیهم جهت مطالبات خود قرار داده است و سه ماه حق ب ار گرید یها چک مانکاریصادر کرده است اما پ

 .خود را انجام دهند یدرمان یکارها توانند یکارگران باطل شده و نم مهیپرداخت نکرده و اکنون دفترچه ب

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 

 

 ی میپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه ودر  کارگران ادامه وگسترش اعتراضات 

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 

 یساز  مشاغل، همسان یطبقه بندنسبت به بندر امام( -ی)ماهشهر  میپتروش یاقتصاد ژهیاعتراضات  کارگران  درمنطقه و

 درحال ادامه وگسترش است. …آب و هوا و یحقوق ها، پرداخت حق بد

مشاغل در  یبند گفتند: طرح طبقهبه خبرنگار رسانه ای ماهشهر  یها یمیشاغل در پتروش کارگرانبهمن، 8روز سه شنبه 

 یفارس هستند ول جیخل نگینظر هلد ریز ها یمیاکثر پتروش کهنیماهشهر متفاوت اجرا شده است؛ با توجه به ا یها یمیپتروش

 .اجرا شده است یا قهیطرح متفاوت و سل نیباز هم، ا

 یحقوق بیمدت موقت ضرا یروهاین یمتفاوت است؛ مثالً برا یمیپتروش کییروهاین یبرا یحقوق بیادامه دادند: ضرا آنها

 مانکارینفرات پ یبرا یلحاظ شده ول یلیکه باتوجه به مدرک تحصدرصد است  160تا  120 نیب سانسیتا فوق ل پلمیاز د

 افتیدر یتمیا نیمدت موقت چن یول رندیگ یحق تخصص م تمیمانکار آیپ  یروهاین نکهیا ایدرصد است  95 یحقوق بیضرا

 .کند ینم

 .دوش نموده استرا مخ یشغل تیشده است و رضا روهاین نیباعث تنش ب ینابرابر نیااین کارگران معترض افزودند:

در  یو برابر یتساو چیاست که ه یمشاغل یبند چه طرح طبقه نیا ی ماهشهر درخاتمه گفتند:ها یمیشاغل در پتروشکارگران 

 !یمیپتروش کیدر  یحت ست،یآن ن

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 

 

 ینه ماهه سال جارکارگربراثر حوادث کاری در استان اصفهان در ۱۹۹۶ومصدومیت  72جان باختن 

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 

 کارگر مصدوم شدند. 1996کارگر جان باختند و 72یبراثر حوادث کاری دراستان اصفهاندر نه ماهه سال جار

 یفوت ناش لیمرد( بدل ینفر )همگ 72تعداد  یاستان اصفهان در نه ماهه سال جار یقانون یپزشک یگزارش روابط عموم به

با مدت مشابه  سهیتعداد در مقا نیقرار گرفته اند که ا نهیمعااستان اصفهان مورد  یقانون یاز حوادث کار در مراکز پزشک

علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد  نیشتریمرد( کاهش داشته است. الزم به ذکر است که ب ینفر)همگ74سال قبل 

 .بوده است یجسم سخت و سقوط از بلند



مرد( نسبت به مدت مشابه سال  1861زن و 135)مورد شامل  1996از حوادث کار با  یناش نیمدت آمار مصدوم نیا در

 درصد کاهش داشته است. 5.3مرد( بوده،  1976زن و 131مورد شامل )2107قبل که 

۱۳۹۸/۱۱/0۸ 

 

می  دهایوعده و وع گرمی بازار رغمیعل  ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان از کارخانه هپکواراک  کارگر

 گوید

۱۳۹۸/۱۱/0۷ 

 دیشب ع گرید مین و ماه کیو کمتر از  میا نکرده افتیهم در یروز است که حقوق 70به  کینزد:ککارخانه هپکوارا کارگر

 .ستیروشن ن زین یدیپرداخت ع فیاست و تکل

 یروز است که حقوق70ندارند.  یروزها هنوز هم حال خوش نیکارگران هپکو ابهمن، 12بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 نیآنها ا ،ینگران نیبگذرد؛ اما عالوه بر ا یدیهستند که ممکن است بدون حقوق و ع یدیران شب عنگ اند و دل نکرده افتیدر

آن تالش  یهاست برا که سال یا کارخانه  ندهیدرباره آ دیجد عهیشا کیسردرگم هستند. هر روز  زین شان ندهیروزها درباره آ

 .ظار آنها استدر انت یچه سرنوشت دانند یو هنوز هم نم شنوند یاند، م کرده

 نییروزها  همه در انتظار تع نی: اگفت کارخانه نیکارگران ا طیو شرا تیوضع نیاز کارگران هپکو، با اشاره به آخر یکی

که از  «دوریمیا»به شرکت « هپکو» ایگو رسد، یکارگران به گوش م نیکه در ب ییو با خبرها میکارخانه هست تیوضع فیتکل

 یگام به جلو باشد و برا کی تواند یخبر صحت داشته باشد، م نی. اگر اشود یاست، واگذار موزارت صمت  یها مجموعه ریز

 شود. لیتبد تیبار هم که شده، وعده مسئوالن به واقع کی

گرد هم  داشته باشد و هر روز عقب یکارخانه نتوانسته عملکرد مثبت نیا یمتأسفانه بعد از ورود بخش خصوص وی افزود:

 است.  دهیبه صفر رس تیدر نها رخانهکا دیتول نکهیتا ا میداشت

در روند آن به وجود  یرییتغ چیه یوارد کارخانه شدند؛ ول یکه با شعار سازندگ یرانیکارگر با انتقاد از مد نیا

ه باشگا رعاملیعنوان مد بعد خبر انتصاب او به یمدت یگسترده به هپکو آمد؛ ول غاتیبا تبل یری: مداضافه کرداند، اوردهین

و  میا نکرده افتیهم در یروز است که حقوق 70به  کیبرطرف نشد؛ بلکه حاال نزد یتنها مشکل . نهمیدیرا شن یتراکتورساز

 اورند،یبه هپکو ب یری. اگر قرار است مدستیروشن ن زین یدیپرداخت ع فیاست و تکل دیشب ع گرید مین و ماه کیکمتر از 

 یکه کارخانه در تملک بخش خصوص یبا زمان یتفاوت تیوضع صورت نیا ریشود. در غمدت وارد کارخانه  با برنامه بلند دیبا

  .بود، نخواهد داشت

. رسند یم یمان به سن بازنشستگ نفر از همکاران 200 ندهی: سال آدهد یادامه م زیکارگران ن یها ینگران گریبا اشاره به دوی 

داده  صیتومان را به بازنشستگان هپکو تخص اردیلیم 40دجه مبلغ کارخانه، سازمان برنامه و بو یکنون تیبا توجه به وضع

 نیا کردن یبا اجرائ دیها اکتفا کنند و با نامه توافق یو امضا نهیجلسات پرهز یفقط به برگزار دیاست؛ اما مسئوالن نبا

 ریکه در مس ییها کارخانه تیبهبود وضع یباشد برا یبرطرف کنند تا آغاز زیرا ن یمصوبات مشکالت جامعه کارگر

 ندارند. یمنحرف شده و حاال کارگرانش حال خوش یساز یخصوص

۱۳۹۸/۱۱/0۷ 

 

 

 تعمیرات پتروشیمی اروند برای دومین روز متوالی واحدادامه اعتصاب صدها کارگر 

۱۳۹۸/۱۱/0۷ 

ه نحوه اجرای بهمن برای دومین روز متوالی، صدها کارگر واحد تعمیرات پتروشیمی اروند دراعتراض ب 7روز دوشنبه 

 .بندی مشاغل و همچنین کسر چندین قسط وام و بیمه تکمیلی ازحقوق ماهیانه به اعتصابشان ادامه دادند طرح طبقه

نفر،می 800بهمن با اشاره برتعدادکارگران واحد تعمیرات پتروشیمی اروند مبنی بر 7گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

درستی مدارک تحصیلی و  مشاغل بدون حضور نماینده کارگری انجام شد و به بندی افزاید،این کارگران گفتند: طرح طبقه

 .سابقه نفرات و حق تخصص آنان در پتروشیمی اروند لحاظ نگردیده است



شوند با یک کارگر  عنوان مثال، در اجرای این طرح، میان یک جوشکار یا مکانیک که فنی محسوب می آنها افزودند: به

جوار و زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس، نفرات  های هم ظر گرفته نشده، در حالیکه در دیگر شرکتخدماتی ساده فرقی در ن

 .کنند ولی در پتروشیمی اروند، این حق به نیروهای فنی پرداخت نگردیده است فنی حق تخصص دریافت می

تن حق تخصص کارگران فنی این کارگران در ادامه گفتند: علیرغم قول مساعد مدیرعامل شرکت مبنی بر در نظر گرف

 .صورت لحاظ کردن آیتمی خاص در حقوق آنان، متأسفانه تا این لحظه این وعده عملی نشده است به

این کارگران همچنین به کسر اقساط وام که از دو قسط به باال متغییر بوده و همچنین کسر دو قسط بیمه تکمیلی در فیش 

 .اهان تجدید نظر در این خصوص هستندحقوقی خود در ماه جاری، معترض بوده و خو
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 اعتراضات دامنه دارشان علیرغمچادرملوکارگر معدن  200اخراج 

۱۳۹۸/۱۱/0۷ 

 علیرغم اعتراضات دارشان شان کلید خورد. کارگر معدن چادرملو )شرکت بهاوند باراد( 200اخراج 

مسئوالن را مجاب به ادامه کار  مینتوانست تیگفتند: درنها ای به خبرنگار رسانهبهاوند باراد کارگرانبهمن، 7روز دوشنبه 

 .حساب گرفته شد هیبر تسو یینها میو تصم میکن

 نیا جهیپروژه برگزار شد. نت ریدر دفتر مد مانکاریکارگران و پ ندهینماجلسه  بهمن(06گذشته)روز: افزودندکارگران  نیا

 .ن  تا برج آخر سال شدجلسه، بسته شدن شرکت و پرداخت حق و حقوق کارگرا

 لیو کارگران در حال جمع کردن وسا ستیکارگران ن یرو شیحساب پ هیبه جز تسو یراه چیه درادامه گفتند: کارگراناین 

 .خود هستند
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با تجمع  یشتیومع یشغل یفیوسامانه انتقال آب گاران نسبت به بالتکل سدکارگران طرح ادامه اعتراضات 

 وانیمر یدارفرمان مقابل

۱۳۹۸/۱۱/0۶  

 یشغل یفینسبت به بالتکلدر ادامه+ اعتراضاتشان  کارگران طرح سد وسامانه انتقال آب گاران بهمن، 6روز یکشنبه 

 ی دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان مریوان زدند.شتیومع



 

 اعمال فشارانتظامات استانداری کردستان برای جلوگیری از ادامه تجمع

طرح سد گاران وسامانه انتقال آب )شرکت فنی مهندسی شایگان مهر آپادانا(واقع   دی،جمعی از کارگران 28به روز شن

 .درمریوان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری کردستان در سنندج زدند

 .ران معترض مانع از ادامه تجمع شدندانتظامات استانداری کردستان با تهدید و فشار به کارگ

نفر هستیم که برای شرکت شایگان مهر آپادانا در پروژه آبرسانی  100این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند:ما نزدیک به 

 .کردیم اما نزدیک به سه ماه است که شرکت تعطیل و معوقات مزدی کارگران پرداخت نشده است سد گاران کار می

 .ماه است که بعد از سه ماه تعطیلی  شرکت، هنوز پرداخت نشده است ٦تا  4دند:حقوق ومطالباتشان بین آنها افزو

کشی مرز عراق شاغل  سازی و لوله میکائیل صدیقی در ارتباط با مطالبات کارگران شایگان مهر مریوان که در کار ساختمان

داخت نشده دارند و اکنون چندماهی است که کار تعطیل شده و اند، گفت: این کارگران حدود شش ماه معوقات مزدی پر  بوده

 .اند اند. اینها صد نفر کارگر قراردادی هستند که از برج دوازده سال قبل حقوق نگرفته همه این کارگران بیکار شده

د، ازاخراج این صد وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی در استان کردستان، وضعیت نامناسبی دارند و بیشتر سال را بیکارن

 .کارگر ساختمانی انتقاد کرد

های این  وی با تایید تجمع این کارگران مقابل استاداری کردستان تاکید کرد: امیدواریم استانداری به مطالبات و خواسته

 . کارگران توجه کند

به پیمان گرفته، تجهیزات و ای کردستان  بنا به گزارش رسانه ای شده، شرکت پیمانکار که پروژه را از شرکت آب منطقه

ها به فروش رسانده و توقع کارگران برای پرداخت پول فروش بابت دستمزدهای  ابزارهای خود را برای پرداخت بدهی

 .نتیجه مانده است معوق، تا امروز بی
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  :تپه هفت شکرینکارگران  یکایسند

   زلت، حق مسلم بازنشستگان استو من شتی/ معمیکن یم تیحما بازنشستگانمطالبات  از

۱۳۹۸/۱۱/0۶  

  .کرد تیاز مطالبات بازنشستگان حما یا هیانیتپه با صدور ب هفت شکریکارگران ن یکایسند

  

 شکریاز کارگران و بازنشستگان در مجتمع ن یبخش ندهیتپه به عنوان نما هفت شکریکارگران ن یکایسند ،رسانه هاگزارش  به

 .کرد تیاز مطالبات بازنشستگان حما یا هینایتپه، با صدور ب هفت

 

مختلف  یها در تمام عرصه ،یدیو  یکار فکر یرویبودند که با فروش ن  یآمده است: بازنشستگان، کارگران هیانیب نیا در

باشند، و رفاه داشته  یآرام همراه با شاد یانتظار داشتند که در سن کهولت زندگ زانیعز نیاند. ا مورد استثمار قرار گرفته

 دواریو منزلت آنها دو چندان شود، انتظار داشتند و ام شتیانتظار داشتند که غم نان دغدغه آنها نباشد، انتظار داشتند که مع

و انتظارها  دیام نیباشند. اما صد افسوس که ا ازیخدمات مورد ن گریو د گانیدرمان را ،یاجتماع  نیبودند مشمول خدمات تام

شده  شتریو ب شتریب یبلکه روز به روزمشکالت زندگ دهنش لیتبد تیکه نه تنها به واقع یید. آرزوهانبو شیب یالیخواب و خ

 .است
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ی اقلیمی و ایحقوق و مزا یساز کسانی  به اجرا نشدن بخشنامهنسبت   رجال یمیاعتراض کارگران پتروش

 وعده های توخالی

۱۳۹۸/۱۱/0۶ 

 یساز کسانی  نسبت به اجرا نشدن بخشنامه ی اعتراضشان رامیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و رجال واقع در یمیکارگران پتروش

 ی،رسانه ای کردند.توخال یو وعده ها ی اقلیمیایحقوق و مزا

منطقه  یها یمیپتروش ریدر سابه خبرنگار رسانه ای گفتند: رجال یمیاز کارگران پتروش یجمعبهمن، 6روزیکشنبه  

تا  میدواریصورت نگرفته است. ام یشده اما تاکنون در رجال اقدام ییاجرا «یمیاقل یایحقوق و مزا یساز کسانیبخشنامه »

است؛ چراکه پرداخت  تیپراهم اریکارگران بس یامر برا نیشود. ا نبخشنامه روش نیا یاجرا فیتکل یسال جار انیپا

 .قرار داده است دیآب و هوا، را مورد تاک یبد  العاده چون فوق ییایمزا

 رماهیکه در ت کنند یم هیگال یمیاقل یایحقوق و مزا یساز کسانی  بخشنامه یرجال از عدم اجرا یمیکارگران پتروش یحال در

و  یمیاقل یایمزا یدر جهت سامانده»توافق کردند که  گریکدیبا  یمیپتروش یها شرکت یمنابع انسان رانی، مد97سال 

آب و هوا،  یبد یها العاده آن نسبت به پرداخت فوق یساز کسانیو  یکنون نگاهمتفرقه ناهم یها پرداخت ریبا سا ینیگزیجا

مرداد ماه سال گذشته،  1مشاغل را از  یبند قانون طبقه «یمحل زندگ طیو صعوبت شرا یزندگ التیاز تسه تیمحروم

  .کنند ییاجرا

صورت اداره کار منطقه  نیا ریم شود؛ در غطبق عرف و بر اساس توافق نام برده انجا دیبا یمزد یایپرداخت مزا نیبنابرا

 میرا تنظ ها یمیکه مناسبات حاکم بر پتروش «یمیپتروش یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و»تذکر دهد.  تواند یماهشهر م ژهیو

  .بگذار و از آنها پاسخ بخواهد رها را تحت فشا شرکت تواند، یهم م کند، یم

 یها با کارگران برگزار کنند و صحبت یا شرکت جلسه رانیکه مد میاهان آن هستخو نکهیا انیرجال با ب یمیپتروش کارگران

 .میشرکت منعکس کن رانیکه الزم است آنها را به مد میهم دار یگرید ییها ما را بشنوند، گفتند: در ضمن خواست

ها منعکس  رسانه قیطر ها، که به گفته خود بارها آنها را از خواسته ریسا حیرجال در تشر یمیمعترض پتروش کارگران

 لینفت و تشک یور و پاداش بهره دیپرداخت پاداش عادالنه تول ،یو جمعه کار یکار لیاند، افزودند: عدم پرداخت تعط کرده

صورت نگرفته  باره نیدر ا یاما تاکنون اقدام میبه آنها هست یدگیجمله هستند که خواهان رس نیتشکل در درون شرکت، از ا

 .میا خود را مطرح کرده یها هیموارد گال نیها بارها درباره ا در رسانه که یاست؛ آنهم درحال

۱۳۹۸/۱۱/0۶ 



 

 

  یاراده قو یاتیمال انیاز فرار یستان اتیدرآمدها/ مال به کم شتریفشار ب یبرا یراه" انیرانیا یشناسنامه رفاه"

   خواهد یم

 خواهد یم  یاراده قو یاتیمال انیاز فرار یستان اتیآمدها/ مالدر به کم شتریفشار ب یبرا ی" راهانیرانیا یشناسنامه رفاه"

 یافراد برا ییگفت شناسا دیصادر شود اما در پاسخ با انیرانیرفاه عنوان کرده قرار است شناسنامه رفاه ا ریمعاون وز رایاخ

به  گر،یفاه ندارد. از طرف دوزارت ر تیبا حوزه فعال یاست و ارتباط ییو دارا یوزارت امور اقتصاد فهیوظ یستان اتیمال

  .شود یحل نم یمشکل دهند، ینم اتیدهند و مال اتیمال دیبا هک ییها افراد و بنگاه ییصرف شناسا

  

تمکن  صیپنهان، تشخ ارانهیدرباره اقتصاد پنهان،  یفراوان یها بحث ریدهه اخ کیدر  ، ات رسانه ای شدهگزارش نا برب 

دغدغه مطرح  نیا ها ارانهی یفراد و ... مطرح شده است. در واقع متعاقب آغاز طرح هدفمندا ییدرآمد و دارا یابیارز ،یمال

 دیاست که با یافراد ییشناسا یکار برا نیافراد مشخص باشد. هر چند به ظاهر ا ییدرآمد و دارا تیوضع دیشده است که با

سهم نفت را از بودجه  دیاراده که با نیو وجود ا ینفت یها شوند، اما به دنبال کاهش درآمد یرنقدیو غ ینقد یها ارانهیمشمول 

از  شیهم بوده است. هر چند پ یستان اتیمالافراد به منظور  ییدرآمد و دارا یابیداد، ارز شیرا افزا اتیکم کرد و سهم مال

 بیگمانه را تکذ نیه امسئوالن عالقه داشتند ک شد، یتمکن شهروندان اجرا م یابیارز یمتعدد برا یها که طرح یو زمان نهایا

 یهدف نیچن هب یبه روشن ریاخ یها شود، در ماه افتیدر اتیبرود تا مال نیب ذره ریو درآمد افراد ز ییکنند که قرار است دارا

 .یشود، هم منف یمثبت تلق تواند یکه هم م یاشاره شده است؛ کار

 انیرانیا یشناسنامه رفاه صدور

هر  یتازه عنوان کرده است که قرار است برا یدر اظهارنظر یکار و رفاه اجتماعوزارت تعاون،  یرفاه اجتماع معاون

شناسنامه  ان،یرانیرفاه ا یاطالعات گاهیداده است:  پا حیتوض یدریصادر شود. احمد م یشناسنامه رفاه یرانیشهروند ا

دنبال خواهد  مردم به یبرا یشتریات بباشد قطعا ثمر تر قیو دق تر یقو هاست که هر چ یرانیشهروندان ا یو اجتماع یاقتصاد

نظرتان چرا در دوره رضا شاه به مردم  بدهم. به حیرا توض یشناسنامه اقتصاد تیمثال اهم کیبا  دیداشت. اجازه بده

کرد. بدون شناسنامه  یریشناسنامه سربازگ عیارتش درست کند و با توز خواست یشناسنامه داده شد؟ چون آن روز دولت م

مدرن بود.  یایدن یبرا یضرور یاز ابزارها یکیشناسنامه  شیسال پ100حقوق مردم وجود نداشت.  نین تامامکا یتیهو

آنها  یو اجرا ها یزیر برنامه ها، یاستگذاریس یدرست کرده تا از اطالعات آن برا یو اجتماع یحاال دولت شناسنامه اقتصاد

 .شود تیهدا یواقع به سمت اهداف ها تیحما ر،یاخ موردکمک گرفته شود و در 

اما در ادامه اظهارات خود به  کند، یرا هدفمند م یدولت یها تیحما یا شناسنامه نیچند او عنوان کرده است که وجود چن هر

دار و با جواز است، اما  افراد هستند که کارشان شناسنامه یهم اشاره کرده و گفته است: برخ یستان اتیبه موضوع مال یروشن

 گاهیهم با جامع شدن پا نهایفرار کنند. ا اتیتا مثال از پرداخت مال کنند یاستفاده م گرانیدار خودشان از حساب ک یبه عمد برا

 .خواهند شد ییشناسا انیرانیرفاه ا یاطالعات

و  میبگذار یضوابط دی. ما باکنند یم یمعرف یکار خود را کسب و کار خانگ و کسب  یاتیفرار مال یهست که افراد برا یموارد

 جادیا ایباشد  یکار خانگ و کسب جهیدرآمد نت نیحال آنکه ا شود، یم اتیمشمول مال ونیلیسه م ایدو  یدرآمد باال مییمثال بگو

 کارخانه ایکارگاه 

چه خوب که قرار است  مییگو یو م میکن یم دییها را تا گفته نیا م،یرفاه داشته باش ریمعاون وز یها به حرف یسطح ینگاه اگر

است.  تینبود شفاف رانیدر ا یاز مشکالت اصل یکیکه نداند  ستیشود و اقدامات دولت هدفمند باشد. ک جادیا یاطالعاتبانک 

مانند بازنشستگان و  یاز کسان ینقد ارانهیمثال  یدچار اختالل شود و برا یشود هدفمند یباعث م یپنهان از طرف یها درآمد

فرار  گریو از طرف د رندیبگ ارانهی یونیلیها م ده یها و درآمد ادیز یها ییرابا دا یشده و در عوض افراد غیکارگران در

 کی جادیبه صرف ا یپنهان اقتصاد تیو فعال یاتیمال رارف ایاست که آ نیا نیب نیداده است. نکته مهم در ا شیرا افزا یاتیمال

 شود؟ یاطالعات رفع و رجوع م افتیو در گاهیپا

 تندسیپنهان ن یاتیمال انیفرار

است.  یبزرگ اریکه مبلغ بس میدار یاتیهزار فرار مال 40تا  25 نی: بدیگو ی( مییو دارا یامور اقتصاد ریدژپسند )وز فرهاد

 .میهست یجمع یعقالن جیبس ازمندین یاتیفرار مال یها مسدود کردن راه یبرا

تومان فرار  اردیلیهزار م 35تا  30وردها حدود : بر اساس برآکند یعنوان م زی( نیاتیسازمان امور مال سیپارسا )رئ یدعلیام

 .است یبزرگ اریکه رقم بس میدار یاتیمال



. نهاستیاز ا شتریب اریبس رانیدر ا یاتیفرار مال ندیگو یاعداد و ارقام شک دارند و م نیدانان به ا کارشناسان و اقتصاد یبرخ

مشخص  یاتیمال انیاز فرار یاریاذعان کرد که بس تیاقعو نیبه ا دیبا م،یکن کیتشک یدر آمار رسم میبخواه نکهیبدون ا

 یا اراده رسد یهمه، به نظر م نیآنها اطالع دارند. با ا تیکامال از فعال یمسئوالن دولت تامجلس گرفته  ندگانیهستند و از نما

به  یکمک یشناسنامه رفاه جادیگفت که با ا دیاساس با نیوجود ندارد. بر ا یاتیمال انیاز به دام انداختن فرار یریجلوگ یبرا

نه چندان  یها ها با درآمد کار و کسب یکه قرار است برخ شود یم جادیدغدغه ا نیو تنها ا میکن ینم یاتیاز فرار مال یریجلوگ

 .فتندیب یاتیبه تور مال ادیز

 بزرگ نشانه نزدن است سنگ

: اول دیگو یم لنایبه ا یاتیاز فرار مال یریبه جلوگ یفاه)اقتصاددان و استان دانشگاه( درباره کمک شناسنامه ر انیبغز آلبرت

 تیبا حوزه فعال یاست و ارتباط ییو دارا یوزارت امور اقتصاد فهیوظ یستان اتیمال یافراد برا ییگفت که شناسا دیبا

 اتیدهند و مال اتیمال دیکه با ییها افراد و بنگاه ییاست که به صرف شناسا نیمهم ا ثبح گر،یوزارت رفاه ندارد. از طرف د

 .شود یمشکل رفع نم دهند، ینم

 یا صورت دادن مجموعه ازمندیمشکل ن نی. رفع امینیب یمشکل بزرگ در اقتصاد م کیرا  یاتی: ما فرار مالدهد یادامه م او

درباره  یمشخص نیقوان دیموجود اصالح شود. ما با نیقوان ای نیتدو یستان اتیمال یالزم برا نیقوان دیاز اقدامات است. اول با

 یهمه و در طرح یبرا میبخواه نکهی. امیها و ... داشته باش کسب و کار ،ینقد یها ییرامسکن، دا یدیاز عا یستان اتیمال

 .است که نشانه نزدن است یمصداق سنگ بزرگ میصادر کن یگسترده شناسنامه رفاه

 یهمواره برا یمانند صدور شناسنامه رفاه ییها که طرح موضوع که شهروندان نگران هستند نیاقتصاددان در رابطه با ا نیا

 یها از کسب و کار یستان اتیاز موضوعات مطرح مال یکی: کند یکم است، عنوان م یها با درآمد یاز شهروندان یستان اتیمال

 یها تیما از فعال هنکی. نفس اکنند یاجتناب م اتیاز دادن مال یکار خانگ و کسب وانبا عن یکه افراد میدان یاست. م یخانگ

 .وجود داشته باشد یو ضوابط مشخص فیتعر دیاما با ست،یبد ن م،یریبگ اتیمال یخانگ یها کار و مانند کسب یاقتصاد

زن سرپرست خانوار که  کی تیما به فعال ی. زمانستیچ یکار خانگ و مشخص شود حد و حدود کسب دی: باکند یم حیتصر او

سه طبقه  ایدر دو  یهم هست که فرد یو زمان مییگو یم یکار خانگ کسب و کند یم دیتول اتاق از خانه خودش کیدر  یزیچ

هم دارد. آن  ییو درآمد باال فرستد یمختلف م یمحصولش را به جاها دارد،و درگاه فروش  تیکار راه انداخته، سا و کسب کی

 .بدهد اتیمال دیدارد با ییکه درآمد باال یکس

  یاتیفرار مال یهست که افراد برا ی: موارددیگو یشده است، م رفتهیامر پذ کیبر درآمد  اتیلما نکهیا انیبا ب انیبغز

 ونیلیسه م ایدو  یدرآمد باال مییو مثال بگو میبگذار یضوابط دی. ما باکنند یم یمعرف یکار خود را کسب و کار خانگ و کسب

 .کارخانه ایکارگاه  جادیا ایباشد  یانگکار خ و کسب جهینت درآمد نیحال آنکه ا شود، یم اتیمشمول مال

آنها کمک  یو اجرا ها یزیر برنامه ها، یاستگذاریس یدرست کرده تا از اطالعات آن برا یو اجتماع یشناسنامه اقتصاد دولت

 شود تیهدا یبه سمت اهداف واقع ها تیحما ر،یگرفته شود و در مورد اخ

و مشخص  قیدق نیقوان نیتدو ازمندیهستند. در وهله اول ما ن یا دهیچیمسائل پ یستان اتی: مسائل مربوط به مالکند یم دیتاک او

 یده اتیکه به ناحق از مال یو افراد اتیمال انیاز فرار یستان اتیمال یبرا یاراده قو دیو در مرحله بعد با میهست نهیزم نیدر ا

 .باشد شتهاند، وجود دا معاف شده

 اقتصاد کیتاباندن به بخش تار نور

 تیدر مورد فعال یها تیمعاف ن،یاست. عالوه بر ا ینیرزمیپنهان و ز رانیدرصد اقتصاد ا 30ها  برآورد یاساس برخ رب

نور  ازمندین اتیشدگان از مال معاف نیاقتصاد و همچن یاز بخش پنهان یستان اتیها وجود دارد. مال ها و نهاد از بخش یبرخ

مطرح شده درباره  یها از نقد یکینابجاست.  یها تیو برداشتن معاف نیانواصالح ق نیها و همچن بخش نیتاباندن به ا

و  کنند یدرآمد خود را پنهان م یباال دارند در موارد اریبس یها که درآمد ییها است که افراد و نهاد نیا رانیدر ا یستان اتیمال

. هر چند ردیگ یم اتیخرد مال یها و کار بسو دارندگان ک رانیبگ از حقوق یریدر مقابل دولت با سختگ دهند، ینم اتیمال

 یبرا یخوب یمبنا تواند یشناسنامه م نیو اطالعات موجود در ا ستین یاتیفقط رصد مال انیرانیا یکارکرد شناسنامه رفاه

انتظار داشت  توان ینشود، نم یاعتمادساز یستان اتیکه در مورد مال یباشد، اما تا زمان یشتیمع یها تیپرداخت حما

 .رفتار کنند یکار با صداقت و بدون پنهان قیدر دادن اطالعات درست و دق وندانرشه
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   شود یم  یاست/ اگر کارخانه را به دولت برگردانند، عال دهیصورت کامل خواب در قند فسا به دیتول

  .کارخانه خبر دادند یلیو تعط یفیبالتکل ی قند فسا از ادامه کارگران

 90حدود   ها یکارخانه گفتند: شرکت نیا تیوضع نیدر ارتباط با آخر ،رسانه هادر تماس با  رازیفسا در استان ش قند کارگران

شدند که البته  یحساب معرف هیتسو یبرا یشدند اما صد و چند نفر کارگر فصل یمعرف  یکاریب مهیبه ب ینفر هستند که همگ

 نیهستند. ا فینفر هستند که همچنان بالتکل 30تا  20حدود  زین  یرگران رسماند. کا نکرده افتیخود را در یکاریب مهیهنوز ب

 .مشغول به کار هستند یو بخش ادار یعده در نگهبان

که فعالً  به درد  ییزهایمالس و آجرنسوز و چ یحت ده؛یدر قند فسا به صورت کامل خواب دیکارگران، تول نیا ی گفته به

 .را بپردازند ها یسمتا حقوق ر فروشند یرا م خورد ینم

بر  یمبن ییها کنند؛ زمزمه یاست که مسئوالن موضوع را بررس نینامشخص است؛ قرار بر ا ندهی: برنامه آندیگو یم کارگران

 .ست یما کارگران، عال یبرا فتدیاتفاق ب نیکارخانه به دولت وجود دارد؛ اگر ا نیاحتمال بازگشت ا

 .ماست یو تنها دادستان حام میندار ی: ما حامندیگو یکارگران م نیا
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   !میده ینم ینوع تخلف چیسبد معاش را پوشش دهد/ اجازه ه دیبااست و  یحداقل دستمزد، مل

شدن دستمزد،  یصنف ای یا منطقه یبرا تواند یمشاغل م یبند : طرح طبقهدیگو یم یبا دفاع از حداقل دستمزد مل یبیحب نیحس

  .کاربرد داشته باشد

قرار گرفته تا در جلسات  انیافزار کارفرما دست «یدستمزد صنف»و  «یا دستمزد منطقه»امسال  ،رسانه ای شدهگزارش  هب

اصناف مختلف دفاع  ایاشتغال، از کاستن از سطح حداقل دستمزد در مناطق  ای دیدفاع از رونق تول ی به بهانه ،یجانبه مزد سه

 .دارد دیتاک یزندگ یحداقل یها نهیکار بر لزوم تطابق دستمزد با هز ونقان 41که ماده  ستیدر حال نیکنند؛ ا

و دفاع از  انیکارفرما یکار کشور( در ارتباط با ادعاها یاسالم یشوراها یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه یبیحب نیحس

 انیباشد . کارفرما یر ملسراسر کشو یقانون کار برا 41وفق ماده  دی: حداقل دستمزد بادیگو یم یصنف ای یا دستمزد منطقه

از حداقل  شتریمشاغل، ب یبند مختلف در قالب طرح طبقه عیکار در مناطق مختلف و صنا  قانون 49و  48وفق مواد  توانند یم

 .دستمزد نه کمتر پرداخت کنند

 .را سلب کردحق  نیا یا بهانه چیبه ه توان یکارگران است و نم ینشدن لیحق زا ،«یحداقل دستمزد مل»معتقد است  او

  با توجه به نرخ تورم دیهمه مناطق با یقانون کار برا 41: حداقل مزد وفق ماده دیگو یخود م اتینظر شتریب حیدر تشر یبیحب

شود  نییکار تع یو چگونگ یژگیبدون توجه به و دیاست. حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم با یباشد؛ پس حداقل دستمزد مل

 .کند نینفره را تام 3.75 ای 4 ارخانو کی یندگز شتیبتواند مع نکهیو ا

در  یقابل قبول نبوده و مردود است و هرگونه تالش گریهر روش د ای یمزد توافق ای یا مزد منطقه نی: بنابراردیگ یم جهینت او

 نیو ا ستدیا یم یزیگر مقابل هر نوع قانون یکارگر ی است؛ جامعه ییزدا و مقررات یزیگر قانون یراستا، تالش برا نیا

     .دهد یدولت نم ای انیاجازه را به کارفرما
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)کنگان( وبستن درب ورودی کنترل افراد در اعتراض به عدم 2پارس  ۱4 فاز پاالیشگاه کارگراناعتصاب 

 ماه حقوق 4پرداخت 

۱۳۹۸/۱۱/05 

صاب وبستن درب ورودی کنترل افراد این )کنگان(با اعت2پارس  14 فاز بهمن،صدها کارگر پاالیشگاه 5روزیکشنبه  

 ماه حقوق بنمایش گذاشتند. 4فاز،اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

شرکت )گفت: کارگران  به خبرنگار رسانه ای شهرستان کنگان یکارگر ونیسیرکمیفرماندار و دب معاوندرهمین رابطه 

صبح امروز 8:30تا  6خت نشدن چهار ماه حقوق از ساعت پردا لیبه دلی(ام آ یپ یشرکت آ رمجموعهیتناوب ز یمانکاریپ

 .کنگان کردند 2پارس  14نفر رو فاز  تیتجمع و اقدام به بستن گ

ماه  2 ندهیبرقرار شد قرار است هفته آ 14فاز  یکه با مسئوالن شرکت نفت و گاز پارس بعنوان کارفرما یافزود: با تماسوی 

 .زمان ممکن به آنان پرداخت شود نیدر کمتر شود یتالش م زین یاز حقوق معوق کارگران پرداخت و مابق



 .در شرکت تناوب مشغول به کار هستندنفر 1200اضافه کرد: در زمان حاضر  یو

شهرستان محدوده ( ی)پارس جنوب کیمشتمل بر سه منطقه پارس  پارس یانرژ یاقتصاد ژهیمنطقه وقابل یادآوری است که 

 ر،ید یشهرستانها یمحدوده در  ( یمحدوده شهرستان کنگان و پارس سه ) پارس شمال ، پارس دو ) کنگان( درهیعسلو

باشد. ساخت  یم LNG طرح کیو  یشگاهیفاز پاال 8شامل ( )کنگان 2پارس واقع شده است وو بوشهر  ،تنگستانیدشت

 .شده است یزیرمنطقه برنامه  نیدر ا (IRAN LNG) یو کارخانه  24و  23، 22، 19، 14، 13، 12، 11 یفازها
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منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اعتراض به سطح  و آمد کارگران رفت یها سیرانندگان سرو اعتصاب

 نازل در آمدشان برای چندمین روز متوالی

منطقه ویژه اقتصادی  رفت و آمد کارگران یها سیرانندگان سروبهمن برای چندمین روز متوالی،اعتصاب  5روز شنبه 

 بندرامام( در اعتراض به سطح نازل درآمدشان ادامه پیدا کرد.-تروشیمی)ماهشهر پ

منطقه ویژه اقتصادی  حمل و نقل یها سیکه رانندگان سرو ست یچند روزبهمن یک منبع خبری محلی، 5به گزارش 

 یتا کنون از سو اند که دستمزد خود زده شیافزا یبرا یبه اعتراضات تسخود د یبا متوقف کردن خودروها پتروشیمی

 ها ارسال نشده است. به رسانه یپاسخ گونه چیه اقتصادی پتروشیمی ژهیسازمان منطقه و

از  شیبا ب یمیپتروش یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و یکارگر یها سال بحران دیرا با 98و  97سال  به گزارش همین منبع،

 .هزار شاغل دانست30

شکل گرفت و به سمت بحران  یتیسازمان حاکم نیمستقر در ا یمیپتروش یتمع هاواحد در مج ی  مطالبات کارگر  که یدوسال

 رفت.

مختلف  یاز جمله مطالبات کارگران شرکت ها… آب و هوا و یحقوق ها، پرداخت حق بد یساز  مشاغل، همسان یطبقه بند 

 .بود

وابسته  بافت یمیو ش یفاراب،متمول   مارون یمیفارس تا پتروش جیخل نگیوابسته به هلد یو بوعل انیتندگو،  اروند یمیپتروش  از

 .رجال یمیمانند پتروش یخصوص یو شرکت ها کویتاپ نگیبه هلد

که  یمطالبات خود شدند. مطالبات یریگیپ  سازمان تجمع کردند و خواستار نیا گذشته کارگران معترض مقابل اداره کار سال

 ژهیاداره کار سازمان منطقه و یتوجه یبا ب ندیگو یام و رجال مبندرام یمی، کارگران معترض پتروش98اکنون در بهمن 

 !مواجه بوده است

استخدام وزارت  یاقتصاد ژهیسرپرست اداره کار سازمان منطقه و کهیتا زمان: “گفت رابطه نیدر ا یفعال حوزه کارگر  کی

تا با  میمنظور ما درخواست کرد نیبه همتواند مشکالت کارگران را درک کند،  یسطح باال باشد، قطعا نم ینفت با حقوق ها

گرفته   به کار تیمسئول نیباشد در ا یکارگر یها ارتباط با گروه یوزارت کار و دارا یرویکه ن  یردواحد، از ف نیدر ا رییتغ

 ”شود.

 یاه سیکه رانندگان سرو ست یچند روزی،میپتروش یها شکل گرفته در مجتمع یدر کنار اعتراضات و اعتصابات کارگر

 یاز سو وناند که تا کن دستمزد خود زده شیافزا یبرا یبه اعتراضات تدسخود  یبا متوقف کردن خودروها  زیحمل و نقل ن

 ها ارسال نشده است. به رسانه یپاسخ گونه چیه ژهیسازمان منطقه و
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به اخراج همکاران اعتراض  یمعدن چادرملو )شرکت بهاوند باراد(برا کارگراناعتصاب  وتجمع ادامه 

 یشغل تیونداشتن امن
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اعتراض به اخراج  یشاغل در بخش استخراج سنگ آهن معدن چادرملو برا کارگران شرکت بهاوند بارادبهمن،  5روز شنبه 

 ی به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند.شغل تیهمکاران ونداشتن امن



از  آنها  یکارفرما به تعدادروند اخراج کارگران این شرکت ادامه دارد و : روزشنبه این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .استفاده کنند یکاریب مهیحساب اقدام کنند تا بتوانند از ب هیگفته است تا پنجم بهمن جهت تسو

شوند و در  یجد یها بیسال دچار آس یانیدر دو ماه پا یخانواده کارگر 300حدود  شود یاقدام موجب م نیا افزودند: آنها

 .رندیمنگنه قرار بگ
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 رای عدم پرداخت حق اوالدب نالودیتوسعه گستر ب یخدماتشرکت کارگر متاهل  20اخراج 
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نفر از کارگران متاهلش را 20 آهو دشت غزال   حمل ونقل ریلی شرکت مانکارانیپاز  نالودیتوسعه گستر ب یشرکت خدمات

 والد اخراج کرد.برای عدم پرداخت حق ا

گفت: کارفرما ضمن اخراج ما به خبرنگار رسانه ای در مشهد شرکت  نیا یاز کارگران اخراج یکبهمن، ی 5روز شنبه 

 .میبند ی، عنوان کرده که تنها با کارگر مجرد قرارداد م میکه متاهل بود یکارگران

 .ردیگ یبه ما گفت، کارگر مجرد حق اوالد نم میشد ایجورا  نیمتاهل ژهیاخراج در زمستان آن هم و نیا لیدل ی: وقتافزوداو

 .دهند یمورد به ما نم نیدر ا یومسئوالن  جواب روشن میهست فیگفت :ماهمچنان بال تکل یکارگر اخراج نیا

است  یخصوص مانکاریشرکت پ کی نالودیشرکت رجا مشهد گفت: شرکت توسعه گستر ب یروابط عموم ریمددرهمین رابطه،

 .نام ندارد نیبه ا یمانکاریو شرکت رجا مشهد پ شود یربوط نمو به ما م

اخراج شود  یاگر کارگر نیاست بنابرا افتهیبا آهو دشت غزال خاتمه  نالودیکرد: قرارداد شرکت توسعه گستر ب حیتصر او

 یها شرکت گریدامور  ایشرکت و  نیما حق دخالت در امور  ا یاخراج شده  و به لحاظ حقوق نالودیتوسط توسعه گستر ب

 .میرا ندار مانکارانیو پ  یخصوص

بوده بعد از  یقبل مانکاریکه پ نالودیموضوع گفت :شرکت توسعه گستر ب نیشرکت رجا مشهد در خصوص ا یعموم روابط

 چیه زین دیداد و شرکت جد یارجاع م یاجتماع نیکارگران ، آنها را به تام یبرا یکاریب مهیضمن گرفتن ب دیاتمام کار خود با

 .ندارد یدر قبال کارگران شرکت قبل یتیگونه مسئول
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   میشو کاریب دینگذارند شب ع میدواری/ امیشغل طیچادرملو به شرا یمانکاریپاعتراض کارگران  ادامه

  .خبر دادند یکاریقرارداد و ب دیخود نسبت به عدم تمد یاعتراض صنف ی بهاوند باراد از ادامه کارگران

خود در محل  یروز از تجمع صنف نیاز پنجم ،رسانه هادر تماس با  زدی یبهاوند باراد شاغل در معدن چادرملو رانکارگ

حساب  هیاز  آنها گفته است تا پنجم بهمن )امروز( جهت تسو ی: کارفرما به تعدادندیگو یکارگران م نیکارگاه خبر دادند. ا

 .ده کننداستفا یکاریب مهیاقدام کنند تا بتوانند از ب

شوند و در  یجد یها بیسال دچار آس یانیدر دو ماه پا یخانواده کارگر 300حدود  شود یاقدام موجب م نیآنها، ا ی گفته به

 .رندیمنگنه قرار بگ

 یحق قانون نیاز ا میاما نه تنها نتوانست میده لیتشک یانجمن صنف میگرفت میاواخر تصم نی: اندیگو یبهاوند باراد م کارگران

 .میاز دست داد زیخود را ن یشغل تیبلکه امن میمند شو رهبه

خبر دادند و  ینگار نامه قیسطوح باالتر از طر نیو همچن زدی یمسئول از جمله استاندار یبا نهادها یزنیکارگران از را نیا

 .میوش کاریب دینگذارند شب ع میدواریو ام میا مسئوالن رسانده ی خود را به گوش همه یشغل تیگفتند وضع
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   طلبکارند مهیماه ب 10ماه مزد و  3رشت  یشهردار یهزار کارگر خدمات 5 

 10کم سه ماه دستمزد و حدود  دست الن،یرشت در استان گ یگانه شهردار 5شاغل در مناطق  یهزار کارگر خدمات 5 حدود

  .پرداخت نشده، طلبکارند مهیماه حق ب

 نیاز چند ،رسانه هادر تماس با  النیرشت در استان گ یگانه شهردار 5منطقه مناطق  یشهردار یاز کارگران خدمات یجمع

 .پرداخت نشده خود خبر دادند یا مهیو ب یماه مطالبات مزد

 یمانکاریسه شرکت پ تیگانه تحت مسئول 5مناطق  یشهردار یهزار نفر در بخش خدمات 5از کارگران گفت: حدود  یکی

 مهی. جدا از دستمزد، حق بمیا نکرده افتیماه( دستمزد در یکم در سه ماه گذشته )آبان، آذر و د ستکه د میمشغول به کار هست

و  دیکارگران فاقد اعتبار و تمد یبرخ یدرمان یها سال دفترچه یها ماه یبرخپرداخت نشده و در  زین یاجتماع نیما به تام

 .است ضیتعو

 نیو در ا شود، یپرداخت م ریرشت با تاخ یشهردار یکارگران خدمات یزدسال است که مطالبات م نیچند نکهیا انیبا ب یو

 شیافزا ،یماه سال جار نیفرورد یاز ابتدا یا مهیو ب یدر ادامه گفت: جدا از مطالبات مزد ست،یپاسخگو ن یکس نهیزم

 .اند کار حقوق گرفته یعال یشورا 97سال  یمطابق با مصوبه مزد ماکانلحاظ نشده و کارگران ک یدستمزد کارگران خدمات

 یشهر به کارگران شهردار یو شورا یمسئوالن شهردار یتوجه یرشت گفت: ب یشهردار یاز کارگران خدمات گرید یکی

 .میمحروم باش یمزد یها باعث شده که ما کارگران از حداقل

قانون است اما  یمزد یها اقلحد رند،یگ یرشت هر ماه به عنوان دستمزد م یشهردار یعنوان کرد: آنچه کارگران خدمات یو

آنها  یکار اضافه دیشب )که با فیکارگران ش ژهیبه و یکارگران خدمات ی. از طرفدهد یآنها را نم شتیها کفاف مع حداقل نیا

 .محروم هستند یکار اضافه افتیمحاسبه و پرداخت شود( از در

و آن  کند یم دایپ شیدر سال افزا کباریق کارگران تنها که حقو میا حقوق نداشته شیافزا یدرحال یکارگر افزود: سال جار نیا

 .ندارد یهمخوان یو نرخ تورم واقع یزندگ یها نهیوجه با هز چیکه به ه شود یم نییتع یا هم به گونه کباری

 نهیدرصد هز 4از موارد انتقاد کارگران پرداخت نشدن  یکیرشت؛ در حال حاضر  یشهردار یکارگر خدمات نیگفته ا به

خود را بازنشسته کنند. بخش  آور انیبا استفاده از قانون مشاغل سخت و ز خواهند یاز کارگران است که م یتعداد ینشستگباز

 .است یبازنشستگ یآنها برا یا مهیب بقکارگران ناقص بودن سوا نیاز مشکالت ا یگرید

درصد  4پرداخت نشدن  لیبه دل یخدمات از کارگران یمطلب گفت: در حال حاضر بخش قابل توجه نیا اتیجزئ حیدر تشر او

استفاده کنند.  آور انیتحت قانون مشاغل سخت و ز یاز بازنشستگ توانند یهاست، نم ماه یشهردار یاز سو یبازنشستگ نهیهز

 امکان بازنشسته شدن ندارند و به یا مهیسوابق ناقص ب لیبه دل اند دهیرس یگکه به سن بازنشست یکارگران یحال برخ نیدر ع

 .بازنشسته شدن کامل کنند یخود را برا یا مهیکار کنند تا سوابق ب دیبا گریسال د نیچند لیدل نیهم

از  یمسئوالن شهر یبرخ یکشور است و برخالف ادعا یشمال یشهرها نیاز بزرگتر یکیکارگر افزود: شهر رشت  نیا

 ریگیپ میدرخواست دار یاز مسئوالن باالدست نیابراپرداخت به موقع حقوق کارگران برخودار است؛ بن یبرا یکاف یمنابع مال

 .باشند یکارگران واحد خدمات ژهیرشت بو یمطالبات ما کارگران شاغل در مجموعه شهردار تیوضع

و محمدحسن  ی)شهردار رشت( و احد رمضانپور نرگس یتماس با ناصر حاج محمد یبرقرار یبرا لنایخبرنگار ا تالش

خبر  نیمطالبات کارگران تا ساعت مخابره ا تر قیاطالعات دق افتیو در یریگیرشت( جهت پشهر  ی)دو عضو شورا پوریعل

 .ماند جهینت یب

رشت گفته  یدر پرداخت حقوق کارگران شهردار ریاز تاخ یماه( با ابراز ناراحت ید 30روز دوشنبه ) پوریعل محمدحسن

توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند  ران،یلم اما اگر مدرشت قائ یمناطق شهردار رانیمد یکه برا یاست: با تمام احترام

 .استعفا دهند عتریهرچه سر

دو تا  نیب یکارگران شهردار نکهیا انیضمن ب لنایدر گفتگو با ا یآبان ماه سال جار ازدهمی خیدر تار زین نیاز ا شیپ یو

و  یمختلف دولت یتومان از نهادها اردیلیم 360رشت حدود  یطلب دارند، گفته بود: شهردار یچهار ماه معوقه مزد

 یمطالبات را وصول کند، مشکالت مال نیا یو شهرستان یاستان والنمسئ یطلبکار است که اگر بتواند با همکار یخصوص

 .مرتفع خواهد شد زیحقوق کارگران ن قیو مشکل تعو یشهردار
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 هیاتحاد لیغال مناطق آزاد شدند/ درخواست تشکقانون اشت 51ماده  یاجرابندرامام خواستار  کارگران

   میبه ادارات مناطق داد یکارگر

 

و  یقانون اشتغال مناطق آزاد و تجار 51طبق ماده  یکارگر هیاتحاد لیبندر امام خواستار تشک یمیپتروش کارگران

  .دستمزدها شدند یساز کسانی

ان ماه دست به اعتراض زده بودند، در تماس با خبرنگار ید 30اول بهمن و  یروزها یبندر امام که ط یمیپتروش کارگران

 یکارگر هیاتحاد جادیمشاغل و ا یبند شاغل در بندر امام و طرح طبقه یروهاین یدستمزدها یساز کسانیخواستار  ، رسانه ها

 .شدند

 یدرحال نیاست. ا روهاین هیکل یدستمزدها  یساز کسانیو  یشغل ضیبندرامام، رفع تبع یمیمطالبه کارگران پتروش نیتر مهم

متعدد در مجموعه  یمشابه به علت قرارداد  کار یلیتحص یها و مدرک کسانیدو کارگر با کار  ،یاست که در موارد

 .کنند یم افتیدر ونیلیچند م ددر ح یبا اختالف ییبندر امام دستمزدها یمیپتروش

 

 هیاتحاد لیو حق تشک یقانون اشتغال مناطق آزاد و تجار 51ماده  یاعتراض ما اجرا لیاز دال یکی: ندیگو یم کارگران

 .است یکارگر

کار در مناطق آزاد  یالملل نیسازمان ب یها نامه هیها و توص نامه مقاوله ؛یقانون اشتغال مناطق آزاد و تجار 51ماده  طبق

از حقوق  تیو حما یا هیو اتحاد ییکایسند یکار(، آزاد یسازمان جهان) ILO 87مقاوله نامه  22. ماده باشد یم هیالرعا الزم

 .شناخته است تیاالجرا به رسم و الزم یحق بشر کیرا به عنوان  ییکایسند

در بندرامام را به اداره کار  یکارگر هیاتحاد لیبر تشک یمبن یماه است کارگران درخواست کیاست که حدود  یدرحال نیا

 .اند نگرفته یاند اما پاسخ منطقه ارسال کرده

مند شوند،  قانون اشتغال مناطق آزاد بهره 51مصرح در ماده  یابی که کارگران بتوانند از حق تشکل یفته آنان؛ در صورتگ به

 نیدر ا میخواه یخواهند داشت. ما از اداره کار م شتریمطالبات را ب گریدستمزدها و د یساز کسانی یبرا یگر امکان مطالبه

 .نکند یانداز مورد سنگ

مطالبه کارگران  ندهیماه آ 4اند. صرفاً مقرر شد تا  نکرده افتیدر یو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشناعتراضات د یط

 به اطالعشان برسد جهیشود و نت یبررس

 ۱۳۹۸/۱۱/02  

 

 

   لیچادرملو به تعد یمانکاریکارگران پ اعتراض

  .برگزار کردند یاز همکاران خود تجمع صنف یدتعدا لیشرکت بهاوند باراد در معدن چادرملو در اعتراض به تعد کارگران

در کار استخراج سنگ آهن مشغول به کار هستند، در  زدی یبهاوند باراد که در معدن چادرملو یمانکاریشرکت پ کارگران

 .خود خبر دادند یاز اعتراض صنف رسانه هاتماس با 

 .برگزار کردند یطه شرکت تجمع صنفو در محو دندیکارگران امروز به نشانه اعتراض دست از کار کش نیا

وجود دارد که تا  ینگران نیاند و ا شده کاریب یقرارداد شغل ی کارگر با خاتمه ستیکارگران، تا امروز حدود ب نیا ی گفته به

 .ادامه داشته باشد هیرو نیسال ا انیپا

 م؛یخود هست یخواستار بهبود اوضاع شغل و میکرد سیتاس یانجمن صنف ی: ما به تازگندیگو یشرکت بهاوند باراد م کارگران

 !کنند؟ یم لیهمکاران ما را تعد نگونهیچرا ا

 .نکرده است دیاز کارگران قرارداد کار تمد یاعالم کرده و با تعداد ازیقرار معلوم کارفرما، عدم ن از

۱۳۹۸/۱۱/02  

 

  



   دیکن یریگیآهن/ مطالباتمان را پ راه رعاملیبه مد خطابقم  یفن هیکارگران ابن نامه

مشکالت  یریگیخواستار پ ران،یا یاسالم یآهن جمهور راه رعاملیخطاب به مد یا آهن قم در نامه راه یفن هیابن کارگران

  .خود شدند یصنف

  

مطالبات  افتیآهن منطقه قم )شرکت فلق( که به دنبال و در راه یفن هیخط و ابن یکارگران نگهدار ،رسانه ای شده گزارش  به

 یریگی( خواستار پرانیا یاسالم یآهن جمهور راه رعاملی)مد یرسول دیخطاب به سع یا نامه یخود هستند، ط یمزد

 .خود شدند یمشکالت صنف

 

 رانیا یاسالم یآهن جمهور راه رعاملیخود از مد یماهه مطالبات مزد نیچند قیتعو انینامه، کارگران ضمن ب نیا در

آهن ازجمله  راه یفن هیخط و ابن یو پرداخت مطالبات معوقه کارگران نگهدار یشغل تیامن یبرا یحل مناسب اند راه خواسته

 .کند دایقم پ هیناح

 

آهن قم کار  راه یفن هیدر خطوط ابن یمانکاریپ یها شرکت تیکه تحت مسئول یکارگران نکهیا انیبا ب ه؛یانیب نیا یابتدا در

و پانصد هزار  ونیلیم کیحقوق  هیآمده است: پا ست،یسخگو کارگران نپا یطلبکارند و کس یماه مطالبات مزد نیچند کنند یم

سال سابقه کار همان حداقل  نیبا چند یحال وقت نیدر ع دهد یما را نم یانوادگخ یکفاف مخارج  و معاش زندگ ،یتومان

 .میشو یبه اخراج م دیتهد م،یکن یخود را مطالبه م یو قانون یمطالبات صنف ریدستمزد و سا

 

از  شیآهن قم آمده است: تا پ راه یفن هیابن یمانکاریپ یها پرداخت حق اوالد در شرکت تینامه درباره محدود نیدامه اا در

 یها خانواده، حق اوالد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه میو تنظ تیاصالح جمع دیو ابالغ قانون جد بیتصو

ازجمله شرکت  یمانکاریپ یها از شرکت یقانون همچنان برخ نیرداشته شدن اب با 92. اما از سال شد یپرداخت م یکارگر

 .اجحاف در حق کارگران است نیو ا پردازند یقم همچنان تنها تا دو فرزند حق اوالد م هیناح یفن هیدر خطوط ابن یمانکاریپ

 

شده است  یرسان اطالع یجمع یها از رسانه آهن راه یفن هیکار کارگران ابن یدشوار طیها شرا هرچند بار کارگران، نیگفته ا به

کارگران  یصنف یها خواسته گریکارگران نشده است. از د نیا تیبه وضع یدگیرس ای طیشرا رییبه تغ یتوجه چیاما تاکنون ه

 .کار است یو پرداخت حق سخت یکار داشتن اضافه شود یم یریگیقم که مرتبا پ هیناح یفن هیخطوط ابن

 

 نیکار خود گفتند: با وجود آنکه در بدتر یو سخت یکار مشکالت مربوط به اضافه حیقم در تشر هیناح یفن هیابن کارگران

 نیدر ع شود یکار ما لحاظ نم یاما سخت میقم مشغول کار یلیمحور ر یابانیو ب یریدر فصول گرم و سرد مناطق کو طیشرا

 .ندارند یکار حال همه کارگران به صورت مستمر اضافه

 

 ندگانیکارفرما و نما یداده شده از سو یها ماندن وعده پاسخ ینامه با اشاره به ب نیقم در ادامه ا هیناح یفن هیابن کارگران

 یفن هیکارگران خطوط ابن یمطالبات صنف گریقم افزودند: از د یفن هیکارگران ابن یمطالبات صنف یریگیآهن در پ شرکت راه

 .ستندیاز آن مبرا ن یلیمناطق ر ریدر سا یفن هیابن یمانکاریکارگران پ ریسا کهاست  یلیتکم مهیمنطقه قم مشکل ب

 

 مهیهمه کارگران را تحت پوشش ب یمانکاریشرکت پ یخود گفتند: با وجود آنکه کارفرما یلیتکم مهیمشکالت ب حیدر تشر آنها

اما کارگران از  کند یکسر م یلیتکم مهیهزار تومان از حقوق کارگران بابت ب 130قرار داده است و هر ماه حدود  یلیتکم

 .ستندیمند ن بهره شود، یعنوان م گر مهیبه حساب شرکت ب یلیتکم مهیحق ب نشدن زیآنچه وار لیبه دل یلیتکم مهیخدمات ب

 

 یها از افراد بازنشسته در بخش یتعداد یریکارگ قم آنها با انتقاد از به هیناح یفن هیاز نامه کارگران ابن یگریبخش د در

افراد بازنشسته در  یآهن قم  تعداد راه یفن هیاز خطوط ابن یاند؛ در واحد نگهدار آورده یواحد خدمات نیدر ا یتیریلف مدمخت

 تیاند که خالف قانون ممنوع ها شده حوزه ریها و سا جوان در کارگاه یروهاین نیگزیجا یماتواحد  خد نیا یتیریمد یها بخش

 .بازنشستگان است یریکارگ به

 



که بعد از  یگاهینگه داشتن جا یبازنشسته برا یروهاین نیهم یآهن قم؛ گاه راه یاظهارت کارگران شاغل ابنه فن طبق

 یادیتعداد ز نی. در عکنند یدارند، م شتریب ایسال 10جوان که سابقه  یروهایاند اقدام به اخراج ن بدست آورده یبازنشستگ

در  یافراد بازنشسته ظلم آشکار یریکارگ و به ستیبه فکر آنها ن یکه کس ارنددر منطقه قم وجود د لکردهیتحص کاریجوان ب

 .است شانیها حق آنها و خانواده

 

از  نجانبانیاند: ا و گفته  به مشکالت خود را مطرح کرده یدگیقم درخواست رس هیناح یفن هینامه، کارگران ابن نیا انیپا در

قم خواستار  یفن هیبه مشکالت کارگران ابن یدگیرس یضمن تقاضا رانیا یاسالم یآهن جمهور راه رعاملیمد ،یرسول دیسع

 .میخود هست یو پرداخت مطالبات معوقه مزد یشغل تیمشخص شدن وضع یمناسب برا یها حل راه یبررس

 ۱۳۹۸/۱۱/0۱  

 

   نجات جان کارگران وجود ندارد یبرا یاسیس اراده

 

کشور به صورت  یمنیدر ساختار ا یو اساس نیادیبن رییتغ چگونهیبدون هو بهداشت کار بعد از حادثه پالسکو  یمنیا تیوضع

  .قبل ادامه دارد

از خاطرات محو و  یسادگ نیکه به ا ستین یزیساله چ 54 یساختمان مل کی ختنیفرو ر ، ات رسانه ای شدهگزارش نا بهب

 نیسنگ یو بو شدند یم دهیکش رونیآتش ب یها پالسکو و گدازه یآوارها ریاز ز یکی یکیکه اجساد  ییروزها ینابود شود. تلخ

روزها  . آنشود یکمرنگ نم ها یسادگ نیاطراف پالسکو تا چند روز پخش شده بود، به ا یآتش و سموم انباشته در فضا

 .نداشت یسود گریبحران نوشتند و گفتند اما د تیریاز ضعف در مد ها یلیخ

 

 تهیمصلحت، وزارت کشور، کم صیشهر، مجلس، مجمع تشخ یکه توسط شورا یاز حادثه پالسکو با وجود انبوه گزارشات بعد

اما  ردیحفاظت و بهداشت کار صورت بگ ،یمنیدر حوزه ا یساختار یکه اصالح دیرس یشد، به نظر م هیپالسکو و... ته یمل

جان خود را از دست کار  طیدر مح یمنیکارگران به علت نبود ا زانهملموس. سه سال گذشته است و رو رییتغ کیاز  غیدر

حادثه پالسکو حاضر  یبررس یمل اتیه یحقوق تهیکه در زمان حادثه پالسکو، به عنوان عضو کم یلی. فرشاد اسماعدهند یم

 کیبا  یمنیا یآژانس مل لیکتش شنهادیو پ دیگو یحادثه م ونیزاسیبعد از حادثه پالسکو و نرمال ها یریگیبوده است، درباره پ

 .کند یکشور را مطرح مدر  یمنیا یسند مل

 

 کار طیمح یمنیو ا تیریاز بحران مد یسمبل پالسکو

 

از  یبه سمبل لیحادثه پالسکو تبد نکهیحادثه پالسکو( با اشاره به ا یبررس یمل اتیه یحقوق تهی)عضو کم یلیاسماع فرشاد

 ختنیاز فرو ر یا کو، استعارهساختمان پالس ختنیدر کشور شد، اظهار داشت:حادثه فرور یمنیو بحران ا تیریبحران مد

داشت. متاسفانه  زین ورتیبه حادثه معدن زمستان  ییها جهت شباهت نیکار در کشور بود. از ا طیمح یمنیبحران و ا تیریمد

و بعد از حادثه  شود یم دهیکش یبه ورطه فراموش گذرد، یاز آن م یادیو مدت ز میریگ یها فاصله م بحران نیاز ا یوقت

 .شد رهیچ یفراموشبحران بود، مجدداً  تیریمحل کار کارگران و مد یمنیعامل آن عدم ا نیتر همپالسکو که م

 

در  ییگرا سمبل نیشود و با خروج از ا ییزدا سمبل ای ییزدا در کشور، استعاره یمنیافزود: الزم است که از بحران ا یو

که به طور روزمره به  میها و ساختمان تمرکز کن چاهمعدن،  یها و مرگ کارگران در بخش یمنیبر مسئله ا ،یحوادث کارگر

 .دهند یجان خود را از دست م انو نش نام یب یو نشان در جاها نام یصورت ب

 

نگهبانان  ،یکارگران اتباع خارج ،یکولبران، کارگران ساختمان نکهیا انیپالسکو با ب یبررس یمل اتیه یحقوق تهیکم عضو

دستفروشان و  یبرا یکرد: حت حیتصر دهند، یجان خود را از دست م یمنیه علت نبود اب یادیها و کارگران معدن ز باغ

 رامونشانیو پ شوند یم یادآوریحادثه  یها . اما سمبلشود ینم دهیکه د افتد یم قاتفا یگریحوادث کار به شکل  د کاران ثبات یب

 .ردیگ ینم افتند، یداربست م که هر روز از یکارگران ساختمان یبرا یسالگرد ی. اما کسمیزن یحرف م

 



شدن ندارند،  یا و توان رسانه شوند ینم ییها بازنما در ذهن یعلت که به شکل بحران نیادامه داد: حوادث کار کوچکتر به ا او

هستند. در واقع ما به  یکیحوادث  نی. جنس بحران در ارندیگ یو کمتر مورد توجه قرار م شوند یم دهیکش یبه ورطه فراموش

 .یالیاند اما مستمرند و سر تفاوت که به وسعت پالسکو نبوده نیبا ا میرو به رو هست اررت روزانه با بحران در حوادث کصو

 

  یمنیا یها تیمخرب شقه شقه شدن مسئول آثار

 

ار که مشمول قانون ک یرسم یها حفاظت و بهداشت در کارگاه ،یمنیدر ا تیدر حوزه مسئول نکهیبا اشاره به ا یلیاسماع

مختلف  یدر نهادها تیمسئول ان  یمتول یبرا ییامر مفرها نیکرد: هم دیشقه شقه و چند پاره شده است، تاک تیهستند، مسئول

وجود  ها تیمسئول نیا نیدر ب یشده و هماهنگ جادیا تیشده، تداخل مسئول قهشقه ش ها تیمسئول یکرده است. از طرف جادیا

 .میهست ها تیمسئول یارپاسک دهیندارد. متاسفانه ما شاهد پد

 

خصوص  نیها دستگاه در ا که ده میهوا شاهد هست یرا در مسئله آلودگ تیمسئول یپاسکار نینمونه از ا کیافزود:  یو

شقه شقه شده و  ها تیکه مسئول میشاهد هست بیترت نی. به ااندازند یم گریکدیرا به گردن  تیمسئول نهایدارند اما ا تیمسئول

 .است بیترت نیبه هم زین گرانکار یمنی. در حوزه اردیذپ یآن را نم یکس

 

در  ییها تیمسئول انیو کارفرما مانکارانیپالسکو خاطرنشان کرد: طبق قانون کار پ یبررس یمل اتیه یحقوق تهیکم عضو

است که  نیله اشده است اما مسئ نیتدو یحفاظت فن نامه نیینمونه آ نیحفاظت و بهداشت کار برعهده دارند. چند ،یمنیقبال ا

حال  نی. در عمینداشته باش یمنینهاد در حوزه ا کیبه عنوان  یواحد یو متول دهش یشقه شقه شده باعث پاسکار یها تیمسئول

 زیو نهادها ن تیدر حوزه مسئول نیدچار تورم قوان یسینو نیدر حوزه قوان دیشا م،یسینو یکشور قانون خوب م یدر نظام حقوق

 .آن باشند یولکه مت کند یم ینیشبیآن پ یبرا ییها و نهادها ار سازمان. نهاد قانونگذمیهست

 

 یدر حوزه اجرا یعنی کپارچهیبه صورت  نیقوان ی. اول مرحله اجرامیادامه داد: متاسفانه در دو مرحله بعد فلج هست او

و در بخش نظارت  میاجرا کن م،یستیبلد ن هی. در قوه مجرمیزن یدر قوه مقننه خوب حرف م م؛یاجرا ندار یبرا ینهاد ن،یقوان

فقط شعار  یمنیدر حوزه ا نی. بنابرادهد یم ییآخر است که ضمانت اجرا مرحلهدوم  کهی. درحالمیندار یعمالً سازوکار

 جادیها ا کارگاه یو بازرس یمنیدر خصوص ا یستمیاجرا به صورت س یبرا یدر مرحله اجرا، نهاد میا و نتوانسته میا داده

 .میکن

 

 نجات جان کارگران وجود ندارد یبرا یاسیس دهارا

 

 یاستانداردها تیدر حوزه رعا انیاجرا و نظارت، کارفرما ن،یسه رکن تدو نیب یکرد: با نبود هماهنگ حیتصر یلیاسماع

 و عمالً  کند ینم دیها را تهد آن یو جد یقو ییو ضمانت اجرا کنند یاحساس نم یو بهداشت، فشار یو حفاظت فن HSE یمنیا

 .نجات جان کارگران وجود ندارد یبرا یاسیاراده س میبگو رت رفته است. راحت نیاز ب نیقوان یبازدارندگ

 

مختلف به  یها تهیدستگاه در کم 30از  شیدر حادثه پالسکو ب نکهیا انیپالسکو با ب یبررس یمل اتیه یحقوق تهیکم عضو

دستگاه به عنوان مسئول  30از  شیگفت: آنجا ب افتند،یو حضور پالسک یبررس یمل ئتیشدند که در ه ییعنوان مسئول شناسا

شده بود که از  ییو بعد از حادثه شناسا نیو بهداشت قبل از حادثه، ح  اظتحف ،یمنیو مقررات در قبال ا نیدر حوزه قوان

 .داشتنددر آن حضور  نیتام یشهر، شورا یشورا ،یکار و کشور تا شهردار یها مالک تا کارفرما و وزارتخانه

 

 وستهیاتفاق به وقوع پ نیشده، ا ینیب شیپ یقانون تیدستگاه و مسئول نهمهیاست که با وجود ا نیا کیافزود: مسئله تراژ یو

بحث  کیبود. حادثه از  امدهیبه عمل ن یبازرس چگونهیها از پالسکو ه و مسئول، سال یدستگاه متول نهمهیاست. با وجود ا

 یبازرس تیبا آن وضع دینبود و شا ینیب شیپ رقابلیدر اتفاق پالسکو اصال غ یمنیود. مسئله اساده شروع شده ب یلیخ یمنیا

 .مسبب آن بودند شانیها تیبه مسئول یتوجه یدر حد خود داشتند که با ب یها در حادثه رخ داده سهم دستگاه نینرمال بود. همه ا

 

کارگران معنا دارد، گفت:  یمنیکه در حوزه ا میداردر کشور  یبه صورت کل یبحران نکهیبا اشاره به ا یلیاسماع

 یشقه شقه شده و چند پاره است و هر دستگاه ها تیمسئول نیدارد. چون ا تیها اهم ها در قبال بحران دستگاه یریپذ تیمسئول



واحد در  یمتول یمنی. در حوزه امیامر باشد، ندار یکه متول ینهاد ای ژانسآ کیرا به عهده گرفته است و  تیاز مسئول یبخش

 یدستگاه ناظر ی. حترندیگ یرا در کشور به عهده م یمنیاز ا یمختلف به فراخور موضوعات بخش یها . دستگاهمیندار یمنیا

 .مینظارت داشته باشد، ندار یزمان و نه مقطع یرا در ط ها تیکه بخواهد تمام مسئول

 

 دیرا استارت بزن یمنیا یآژانس مل لیتشک

 

 یمنیا یسند مل کیبا  یمنیا یآژانس مل کیکه  میداد شنهادیپ نکهیپالسکو با اشاره به ا یبررس یمل اتیه یحقوق تهیکم عضو

مختلف  یها در کشور در حوزه یمنیا یرا داشته باشد و بتواند متول یو نظارت ییاجرا ،ینیکه نقش تقن میدر کشور داشته باش

 ،یکرد: اما از آنجا که اصالحات اساس حیتصر رد،یر را به عهده بگکا یمنیو ا ییواها، حمل و نقل ه در جاده یمنیاز ا

  .ستیشکست مستثنا ن نیهم از ا یمنیمتعدد شکست خورده است، بحث ا لیحوزه به دال نیدر ا نیادیو بن یساختار

 

مجدد  یها یگذار مقررات ای یبر نهادساز یمبت شنهادهایپ نگونهیشدن ا یبه عمل یدیام یحت رسد یکرد: به نظر م حیتصر یو

رخ  یاتفاق یلیخ م،ینیب یها م از استان یدر حوزه حوادث در برخ یشکل است که اگر کاهش نیامروز به ا تی. وضعستین

 کیمنطقه در  کیممکن است کاهش اشتغال در  یشود. گاه ادیمجددا ز دبعد و فصول بع یها . ممکن است در ماهدهد یم

نداشته که عمل  یها اثر کرده است. برنامه مانیها برنانه میآن منطقه بوده و تصور کنبودن حوادث در  نییفصل خاص علت پا

 .کنند ینم

 

و  یمورد یها بر فرض کاهش مینیب یم م،ینمودار ببر یها را رو در کارگاه یمنیحوادث و عدم ا زانیادامه داد: اگر م او

 چیگفت ه دیو با رود یم شیپ یبه صورت اتفاق زیمه چدر حوزه کاهش حوادث کار وجود ندارد و ه یمنطق چیه ،یا منطقه

 شیپ یدر ساختار  بازرس یرییهاست که بدون تغ . متاسفانه سالمیستین رکار در کشور متصو یمنیدر حوزه ا یبهتر تیوضع

 .میا رفته

 

 شیگذشته پ یها سنتکه همچنان طبق  یغلط یها هیو رو میعق ییکرد: در حوزه اجرا و نظارت با سازوکارها انیب یلیاسماع

 .مینیب  یحوزه اجرا و نظارت نم یجد  رانهیشگیپ استیس چیو ه میرو به رو هست رود یم

 

جان کارگران نسبت به  نکهیبه ا یدیام م،یندار یدیو جد یجد یاستگذاریس چگونهیخاطرنشان کرد: چون ه انیدر پا یو

 نکهیکه با توجه به ا میرس یم جهینت نیبه ا میعاره پالسکو بازگرداگر به است نیحفاظت شود، وجود ندارد. بنابرا شتریگذشته ب

و  ست یعیتکرار طب نی. اشود یاست، پالسکو تکرار م فتادهیو نظارت اتفاق ن جرادر ا ها یاستگذاریدر حوزه س یجد رییتغ

 چگونهیه نکهیو با توجه به اشده  زهیکه حادثه پالسکو نرمال میهست نی. در حال حاضر شاهد اکند یزده نم را بهت یکس گرید

 .شده است لیتبد یدعا تیو به وضع ستیاستعاره ن کی گریپالسکو د م،یندار یو جد دیجد یاستگذاریس
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