
 ١٣٩٩ماه  خرداد یاخبار وگزارشات کارگر
 

  

  دهد؛ ایلنا گزارش می

دهد/ جیب کارگر حداقل نیمی  های زندگی را پوشش می درصد از هزینه ۴۷مزد کارگران در بهترین حالت 

   ! از ماه خالیست

١٣٩٩/۰٣/۰۲ 

 !دهد/ جیب کارگر حداقل نیمی از ماه خالیست های زندگی را پوشش می درصد از هزینه ۴۷در بهترین حالت  مزد کارگران

درصد  ۴۷گیرد و نه پایه سنوات، فقط قادر به تامین  هزار تومانی کارگری که نه حق اوالد می ۳۳۵میلیون و  ۲مزد 

درصد  ۵۰بگیِر قراردادموقت، حتی  نی کارگر حداقلهزار توما ۳۳۵میلیون و  ۲های زندگی است؛ یعنی دستمزد  هزینه

  !روز از ماه نیست ۱۵های  کند و لذا این مزد قادر به تامین هزینه های زندگی ماهانه را تامین نمی هزینه

  

، غول تورم بارها به زندگی و معاش مردم به خصوص طبقات مزدبگیر که ۹۷به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای سال 

ایم، از گرانی چندباره  ی ثابتی دارند، حمله جانانه کرده است؛ در این دو سال، چند تکانه تورمی بزرگ داشته ماهانهدرآمد 

، آمارهای ۹۸درصد افزایش قیمت بنزین به صورت ناگهانی و یک شبه. در این بین، در میانه سال  ۲۰۰نرخ ارز گرفته  تا 

داد؛ بعد از گرانی بنزین در آخرین روز از آبان ماه، باز هم کاالها و  میدرصد را نشان  ۴۰تورمی رسمی، اعداد باالی 

که براساس محاسبات مستقل کمیته دستمزد  ها، گران شدند؛ تا جایی خدمات ضروری خانوار ازجمله حمل و نقل و خوراکی

 .میلیون تومان عبور کرد ۸نفره از مرز  ۳.۳کانون عالی شوراها، نرخ سبد معیشت خانوار 

های مرکز آمار ایران، نرخ تورم را سی و چند درصد نشان  نگامی که مذاکرات مزدی در اسفندماه سال گذشته آغاز شد، دادهه

های تورمی دی  درصد است؛ در همان اسفندماه با استناد به داده ۴۱.۲داد اما بانک مرکزی اعالم کرد که تورم اسفندماه  می

هزار تومان محاسبه شد؛  ۹۴۰میلیون و  ۴قانون کار(  ۴۱وضوع بند دوم ماده ماه، سبد معیشت خانوارهای کارگری )م

ها،  ای به سبد خوراکی های تورمی مرکز آمار ایران و با استناد پایه همانندی و انطباق این سبد معاش که با در نظر گرفتن داده

بدیهی است که  اِعمال یک ضریب تقلیل یافته و بسیار پایین بود. « های واقعی زندگی خانوارها هزینه»محاسبه شده بود، با 

تواند افزایش لجام گسیخته برخی اقالم  ها و به دست آوردن سبد معیشت کلی از این طریق، نمی حداقلی روی سبد خوراکی

 ضروری مانند اجاره خانه، حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش را دربربگیرد و بنابراین سبد محاسبه شده در ابتدای

 .نامید« سبد تقلیل یافته و توافقی»توان  را  می ۹۸اسفندماه 

گیری قرار نگرفت  های واقعی، در مذاکرات مزدی مبنای تصمیم مساله اینجاست که همین سبد تقلیل یافته و غیرمنطبق بر داده

 .درصد زیاد شد ۲۱فقط  و مزد بدون توجه به امضایی که خود نمایندگان دولت و کارفرمایی پای این سبد گذاشته بودند،

 !هایی که عملی نشد وعده

ها و کارفرمایان که حتی قادر به اقناع نمایندگان رسمی کارگرِی حاضر در جلسات شورایعالی کار نشدند،  استدالل دولتی

زرای بود؛ نه تنها  نمایندگان دولت و و ۹۹زا بودن افزایش دستمزد، ادعای کنترل تورم در سال  عالوه بر ادعای تورم

اصرار داشتند که نرخ تورم در ( ۹۹اقتصادِی حاضر در جلسات شورایعالی کار )در اسفندماه و روزهای ابتدایی فروردین 

گیران اقتصادی دولت در تمام بلندگوها اعالم کردند که تورم در  درصد خواهد بود، بلکه سخنگویان و تصمیم ۲۰زیر  ۹۹سال 

رجوع کنیم  ۹۸ست به اظهارات مقامات در زمستان  درصد تجاوز نخواهد کرد! کافی ۲۰کنترل خواهد شد و از مرز  ۹۹سال 

 .تا ادعایی را ببینیم که به کرات تکرار شده است

درصد  ۲۰، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: تورم در سال آینده کمتر از ۹۸در بیست و هشتم بهمن ماه 

 .خواهد بود

ایم و البته هدف بانک مرکزی در سال آینده کنترل  د: در حال حاضر نقدینگی را کنترل کردهعبدالناصر همتی تصریح کر

درصدی  ۲۰های بانک مرکزی برای سال آینده تورم باالی  بینی انحصارات است، این در شرایطی است که هیچ یک از پیش

شود، صحت ندارد. همه فاکتورهای  مطرح میدهد، بنابراین انتظاراتی که برای تورم باال بر رشد نقدینگی  را نشان نمی

 .درصد است ۲۰موجود حکایت از آن دارد که تورم سال آینده کمتر از 

باید ببینیم آیا این ادعا یا بهتر است بگوییم قول و وعده که سیاستگذاران اقتصادی به مردم و کارگران دادند، محقق شده است؟! 

درصد نیست بلکه در برخی اقالم،  ۲۰دهد که نه تنها تورم زیر  ها نشان می مه دادهاکنون دو ماه از سال جدید گذشته است و ه

 !درصد را نیز پشت سر گذاشته است ۱۰۰درصد یا حتی  ۵۰مرز 

 تورم واقعی چقدر است؟



درصد  ۳۲.۲اعالم نشده است اما مرکز آمار ایران، نرخ تورم فروردین ماه را  ۹۹تا امروز تورم رسمی اردیبهشت ماه 

درصد و  ۳۱.۹های مرکز آمار در فروردین ماه، نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری  اعالم کرده است. براساس داده

  .درصد بوده است ۳۳.۹برای خانوارهای روستایی 

مله در عین حال، در روزهای پایانی فروردین و در ابتدای اردیبهشت ماه، شاهد جهش قیمتی در اقالم خوراکی خانوارها ازج

درصد نیز عبور کرده است و نمایندگان  ۱۰۰حبوبات و میوه و سبزیجات بودیم؛ این افزایش نرخ در برخی کاالها از مرز 

درصدی  ۲۰ی وزرای اقتصادی که در جلسات مزدی بر قطعیت تورم زیر  کارگری شورایعالی کار بارها با یادآوری وعده

های کارگری  ها، کمر خانواده اقتصادی امروز کجا هستند که ببینند تورم خوراکیتاکید داشتند، اعالم کردند که آقایان وزرای 

 !هایشان همگی توخالی بوده است؟ را شکسته است؛ چرا هنوز دو ماه از سال نگذشته، مشخص شد که وعده

 مزد

 خواهند کارگران فقط لغو مصوبه دستمزد را می

درصدی اسفندماه، هیچ کدام در  ۴۱.۲هزار تومانی و نه تورم رسمی  ۹۴۰میلیون و  ۴در این شرایط که نه سبد تقلیل یافته 

تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است و همچنین اقالم ضروری خانوار با سرعت بسیار در حال گران شدن هستند، کارگران 

ا باید خود تن به لغو این است و دولت ی« غیرقانونی» ۹۹درصدی دستمزد  ۲۱و فعاالن کارگری تاکید دارند مصوبه افزایش 

را  ۹۹کنند که مصوبه دستمزد « مجبور»مصوبه بدهد یا نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه باید به میدان بیایند و دولت را 

 .باطل کند

ایم و با جدیت  گوید: ما شکایت خود را در دیوان عدالت مطرح کرده کنندگان کارگری دستمزد( می ناصر چمنی )از مذاکره

یگیر آن هستیم؛ اگر وزارت کار حاضر شد که دوباره جلسات شورایعالی کار را با موضوع بررسی میزان افزایش حداقل پ

 .برگزار کند، چه بهتر وگرنه ما مطالبات قانونی خود را از سایر مجاری قانونی دنبال خواهیم کرد ۹۹مزد و ترمیم مزد 

 ۲۰۰یا  ۱۰۰به اندازه تورم رسمی است و با افزایش « پایه دستمزد»قل مزد یا کند: خواسته ما افزایش حدا او البته تاکید می

 .شویم هزار تومانی مزایای مزدی مانند حق مسکن که جزو پایه دستمزد نیست و اشکاالت بسیار دارد، قانع نمی

 ۲۱ونه باید با افزایش پرسند چگ در این اوضاع، کارگران به شدت نگران آینده معیشتی خود هستند؛ آنها از مسئوالن می

اند و تورم  های باقیمانده تا پایان سال را سر کنند درحالیکه کاالها و خدمات به شدت گران شده درصدی مزد کنار بیایند و ماه

 !در حال افسار پاره کردن است؟

 !دهد؟ های زندگی را پوشش می مزد فعلی چند درصد هزینه

روز  ۱۵تا  ۹های  دهد و بنابراین تنها برای تامین هزینه ای زندگی را پوشش میه درصد هزینه ۴۷تا  ۲۹مزد کارگران بین 

  .دهد از ماه کفاف می

های شورایعالی کار است و تمام  فرض کنیم یک کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اوالد، مشمول قانون کار و پرداختی

هزار  ۱۰۰هزار تومانی و حق مسکن  ۸۳۵زد یک میلیون و گیرد؛ این کارگر با احتساب پایه م مزایای مزدی را هم می

خواهیم ببینیم با این  هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. حاال می ۳۳۵میلیون و  ۲هزار تومانی،  ۴۰۰تومانی و بن خواربار 

هزار تومانی را که خود  ۹۴۰میلیون و  ۴تواند سر کند؛ اگر همان سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلِی  مزد، چند روز ماه را می

های زندگی فرض بگیریم )گرچه فرضی محال است و  اند، به عنوان حداقل هزینه ها و کارفرمایان پای آن امضا گذاشته دولتی

هزار تومانی کارگری که نه حق  ۳۳۵میلیون و  ۲های زندگی بسیار بیشتر از این رقم تقلیل یافته است(، مزد  حداقل هزینه

و نه پایه سنوات )اکثر کارگران شاغل، این دو مزیت مزدی را به خاطر شناور بودن سابقه کار و نداشتن فرزند گیرد  اوالد می

هزار تومانی کارگر  ۳۳۵میلیون و  ۲های زندگی است؛ یعنی دستمزد  درصد هزینه ۴۷گیرند( فقط قادر به تامین  نمی

های  کند و لذا این مزد قادر به تامین هزینه ماهانه را تامین نمیهای زندگی  درصد هزینه ۵۰بگیِر قراردادموقت، حتی  حداقل

 !روز از ماه نیست ۱۵

میلیون تومانی مربوط به شهریورماه سال  ۸میلیون تومانی را مبنا قرار دهیم )اگرچه محاسبات سبد  ۸حاال اگر سبد واقعی 

هزار تومانِی کارگر  ۳۳۵میلیون و  ۲یابیم که مزد  یهای زندگی بازهم زیاد شده است(، درم گذشته است و از آن زمان هزینه

های ماهانه! با این  کند، یعنی کمتر از یک سوم هزینه های زندگی را تامین می درصد هزینه ۲۹بگیِر قراردادموقت، فقط  حداقل

 .دهد شود که مزد کارگر حتی برای ده روز از ماه هم کفاف نمی معیار، مشخص می

 ۷۰بگیر هستند و بخش بزرگی از همین  درصد آنها حداقل ۷۰ازهم توقع دارند کارگرانی که بیش از در چنین شرایطی آیا ب

گیرند و  های کوچک، حتی مزایای مزدی را نمی درصد نیز به دلیل اشتغال ساعتی یا روزمزدی و یا اشتغال در کارگاه

ا دستمزد خود زندگی شایسته داشته باشند و همچنین هزار تومانی است، بتوانند ب ۸۳۵مزدشان همان پایه حقوق یک میلیون و 

 !پای تولید و صنعت داخل بایستند و شکوفایی و جهش تولید را به ارمغان بیاورند؟

 گزارش: نسرین هزاره مقدم

١٣٩٩/۰٣/۰۲ 



 

  و روزمزد کردستان چگونه است؟ یکارگران ساختمان تیوضع

   «ماناتاورا»هزار خانواده در  ۴ یکاریو ب یکولبر یلیتعط

١٣٩٩/۰٣/۰٣  

 
 یاند؛ کولبر شده کاریدرصد کارگران و استادکاران بخش ساختمان در استان کردستان ب ۶۰از  شی: بدیگو یم یقیصد لیکائیم

  .است لیکامالً تعط زین

  

و  ستهیشا یغلش یها مانند کردستان از فقدان فرصت یمرز یاز آمدن کرونا، کارگران استانها شیپ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یصنف یها کانون انجمن سی)رئ یقیصد لیکائیانتقاد داشتند؛ با آمدن کرونا، اوضاع به مراتب بدتر شده است. م یکاریب

مانند کردستان، قبل  یمرز یها در استان ی: کارگران ساختماندیگو یرابطه م نیاستان کردستان( در ا یکارگران ساختمان

 مییبگو میبتوان دیکارگران را گرفته است؛ شا نیوحشتناک، دامان ا یکاریبودند اما االن ب کاریهم عموماً ب روسیآمدن کروناو

 .اند شده کاریب دیکردستان در سال جد یدرصد کارگران ساختمان ۷۰ ای ۶۰از  شیب

دارند، خواسته ن یکاریب مهیکارگران صندوق ب نیو ا ردیگ یتعلق نم یبه کارگران ساختمان یکاریب مهیب نکهیا انیبا ب یو

 مهیب یاز اعتبار در نظر گرفته شده برا میخواه یاز دولت م یکارگران ساختمان یصنف یها : ما انجمنکند یرا مطرح م یمهم

 مهیاختصاص بدهد که صندوق ب یکارگران در مشاغل یکاریتومان به ب اردیلیم پانصدهزار و  ایکرونا، الاقل هزار  یکاریب

 .یرگران ساختمانندارند مانند کا یکاریب

: با آمدن کرونا، دیگو یو م کند یم فیتوص« ناگوار»اشتغال کارگران ساده وروزمزد در استان کردستان را  تیوضع یقیصد

هزار خانوار هستند که  ۵تا  ۴است؛ فقط در منطقه اورامانات،  لیکامالً تعط یکامالً بسته شده است و کولبر یکولبر یمرزها

 نیاز ا یاریندارند. بس یمنبع درآمد چیها ه خانواده نیکه اکنون با بسته شدن مرزها، ا گذرانند یار مروزگ یکولبر قیاز طر

پناه  یبه کولبر یدیتول یواحدها یلیتعط ای یکاریب لیاند که به دل بوده یساختمان ایکارگران متخصص  یکولبران، زمان

کردستان عراق به خاطر  ،یساختمان ارانکارگران و استادک یدرصد ۶۰ یباال یکاریب رغمیعل گر،ید یاند؛ از سو آورده

کردستان  یکارگران و استادکاران ساختمان ن،یاز ا شیپ دهد؛ ینم یکرونا، اجازه ورود به کارگران و استادکاران ساختمان

 .بسته شده است زیراه ن نیاما حاال ا رفتند یکار موقت به کردستان عراق م یبرا

گرفتند و نه کمک  ینه وام خاص کارشده،یب یکرونا گفت: کارگران ساختمان یشتیمع یها بسته فتایدر ارتباط با در یو

به  یبا بهداشت ییغذا یتیحما یها بسته ها، یو فرماندار نیریبا کمک خ یصنف یها داشتند؛ خود انجمن افتیدر یخاص

 .شده استکارگران داده ن نیا هب التیو وام و تسه یکارگران رساندند اما کمک اساس



 ایکولبر  یها است که به خانواده نی: خواسته ما اکند یم دیکردستان تاک یکارگران ساختمان یصنف یها کانون انجمن سیرئ

موقت  یپرداخت مقرر یبرا یاعتبار دیحال، دولت با نیبدهند؛ در ع یمکف یشتیمع یها وام و بسته ،یکارگران ساختمان

با  فتد،یاتفاق ن نیو محروم اختصاص بدهد؛ اگر ا یمرز یاستانها دربه خصوص  بخش ساختمان کارشدگانیبه ب یکاریب

و  داکنندیپ یشغل توانند یکارگران و استادکاران م نیا یچه زمان ستیتوجه به اوضاع اقتصاد و رکود ساخت و ساز مشخص ن

 .ندینما نیخانوار خود را تام شتیمع ق،یاز آن طر

١٣٩٩/۰٣/۰٣  

 

   است؟ یمزد قطع یدرصد ۲١ شیافزا دیگو یدولت م چرا

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 

پس از جنگ  یها است که دولت ییها استیگفت: آنچه امسال رخ داد، ادامه س یمزد یها استینژاد با انتقاد از س یحسن بهرام

  .گرفتند شیدر قبال کارگران در پ

  

است و  یدستمزد قطع یدرصد ۲۱ شیکه افزا گذشته مسئوالن وزارت کار ادعا کردند یدر روزها لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .حق مسکن صحبت شود شیآن مشخص نشده، قرار است در مورد افزا یکار که هنوز زمان برگزار یعالیدر جلسه شورا

 یها استیرابطه با انتقاد از س نیکارگران معدن چادرملو( در ا یسابق انجمن صنف ریو دب ینژاد )فعال کارگر یحسن بهرام

کارگران بودند. در دوران جنگ،  یساز و ارزان یسرکوب مزد یدر پ یپس از جنگ، همگ یها : دولتدیگو یم دولت یمزد

جبران خواهد شد، آن سالها با  ها یماندگ بعد از جنگ، همه عقب نکهیا دیبه ام ننشد اما کارگرا ادیمزد کارگران ثابت ماند و ز

کارگران،  شتیبه مطالبات و مع یدگیرس یبه جا ی، در دوران سازندگجنگ تمام شد یمدارا کردند اما وقت نییدستمزد پا

شمول قانون کار خارج شدند؛  ازنفر  ۱۰ ریز یها نفر و سپس کارگاه ۵ ریز یها آغاز شد؛ اول کارگاه یساختار لیتعد

  .نفر هستند ۱۰ ریکوچک ز یها کارگاه نیفعال و برقرار کشور، هم یها کارگاه نیشتریب کهیدرحال

 یاز کارگران فن یمیاز شمول قانون کار، عمالً بخش عظ یاقتصاد ژهی: بعد از آن، با خروج مناطق آزاد و ودهد یادامه م یو

را محدود نمودند؛ کارگران  یحال، حق اعتراض صنف نیو متخصص کشور را از حق و حقوق خود محروم ساختند و در ع

  .حق اعتراض هم نداشتند ،یشغل تیو فقدان امن زدتمبودن دس نییگذشته، عالوه بر پا یها در طول دهه

 ۷ساختند؛ ماده  اعتبار یها، قانون کار را کامالً ب و با صدور دادنامه ها نامه نییها و آ دستوالعمل ریینژاد، با تغ یگفته حسن به

 نیمخدوش شد. ا دیجد یها با دستورالعمل زیمشاغل ن یبند قانون کار کامالً از دور خارج  و حقوق کارگران مانند حق طبقه

 .را از آنها سلب کرد ندهیبه آ دیکارگران را به قهقهرا برد و ام شتیمع ،یساز قانون کار، به همراه ارزان یِ ساز مخدوش

 !جواب نداد یعددساز

و ادعا  دداشتن ینگه م نییتورم را پا ،یآمار یو دستکار «یعددساز»تا قبل از امسال با  نکهیا انیبا ب یفعال کارگر نیا

قانون حرکت  هیآشکارا عل نیترفند استفاده کنند و بنابرا نیشده، افزود: امسال نتوانستند از ا ادیتورم ز یکه مزد همپا کردند یم

 .ندارد، توجه نکردند یو سازگار یهمخوان یزندگ اتیکه با واقع یبه نرخ تورم رسم یحت گریدستمزد، د نییکردند. در تع

 تواند یمتشکل و آگاهانه کارگران م یگر : مطالبهدیگو یو م داند یمستقل و توانمند کارگران م یابی ا تشکلحل ر نژاد، راه یحسن

امسال  ست؛یدولت ن یبه قانونمدار یدیو دستمزد، مقابله کند؛ وگرنه ام شتیبودن سطح مع نییپا یعنیناگوار  دهیپد نیبا ا

دره، به  نیکرد؛ ا جادیخود و کارگران ا انیم یاعتماد یب قیدره عم کی، گرفت شیدستمزد در پ نییکه در تع یا هیدولت با رو

 چیباشد، به قانون ه انیو رانتخواران در م انیمنافع کارفرما یمسئوالن نشان دادند که وقت یبرخ ست؛ین یپرشدن ها یسادگ نیا

 .گذارند ینم یاحترام

به اعتراضات کارگران، فقط  یتوجه یو ب شتیتورم و سبد مع حداقل دستمزد بدون توجه به نرخ نیینژاد، تع یگفته حسن به

به  یفراموش کنند که دولت حاضر نشد دستمزد حت توانند یکارگران نم شود؛ یکارگران م  یتیشدن نارضا تر قیموجب عم

  .ابدی شیافزا یاندازه تورم رسم

 ،یباشد در سال جار نیاز ا ریشود؛ غ یتما ملغح یستیدستمزد با یدرصد ۲۱ شیافزا ،ی: قبل از هر اقدامکند یم دیتاک یو

و  قیعم نیاز ا شیکارگران ب یتینارضا خواهند یاگر م شود؛ یگذشته با بحان مواجه م یاز سالها شتریمعاش کارگران ب

 .گسترده نشود، مصوبه دستمزد را باطل کنند

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 

 

   !کجا رفت؟ «هیعسلو»خوِش  یروزها

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 



 
نه چندان دور،  یکه روزگار هیاز شمول قانون کار، عسلو یاقتصاد ژهیو خروج مناطق آزاد و و یساختار لیتعدگسترش  با

 یِ به کلون لیرفتند، تبد یبه آنجا م ندهیآ نیبهتر و تام یاز زندگ یبرخوردار یبود و کارگران متخصص برا ها یبهشت نفت

 یمزد یایمزا نیداشت و هم از بهتر یشغل تیهم امن ترها،شیکه پ یتشد؛ کارگر متخصص و نف یمانکاریپ یها شرکت

  .شد لیتبد «یا کارگر پروژه»به  ییزدا برخودار بود، در روند قانون

  

 یروزها نیبا تب و تاب فراوان ادامه دارد اما در هم ران،یمردم و کارگران ا ییکرونا یزندگ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 یها شگاهیپاال یها مشعل ،یزندگ ازیمورد ن یها از حداقل یهستند که بدون برخوردار از کارگران ییها گروه ،ییکرونا

کار استان بوشهر را  یرویکه بخش اعظم ن «هیو عسلو یپارس جنوب یمانکاریکارگران پ» دارند؛ یجنوب را روشن نگه م

و  یشغل طیروزها از شرا نیا شد، یده مو صنعت نفت کشور گردان ها شگاهیکارگران، چرخ پاال نیو به همت ا دهند یم لیتشک

بدون  یها و کمپ یآفتابگرم و  هیدر عسلو یاز زندگ چگاهیکارگران ه نیگفت ا دیندارند؛ گرچه با تیخود رضا یزندگ

 .اند نبوده یامکانات راض

نه چندان دور،  یکه روزگار هیاز شمول قانون کار، عسلو یاقتصاد ژهیو خروج مناطق آزاد و و یساختار لیگسترش تعد با

 یِ به کلون لیرفتند، تبد یبه آنجا م ندهیآ نیبهتر و تام یاز زندگ یبرخوردار یبود و کارگران متخصص برا ها یبهشت نفت

 یمزد یایمزا نیداشت و هم از بهتر یشغل تیهم امن شترها،یکه پ یتشد؛ کارگر متخصص و نف یمانکاریپ یها شرکت

که شام و ناهار  ییدر غذا یحت ه،یعسلو یا شد؛ کارگر پروژه لیتبد «یا کارگر پروژه»به  ییزدا برخودار بود، در روند قانون

آشکار است و در  ضیو تبع وتها، شاهد تفا در محل خواب و استراحت و در رستوران ند؛یب یرا به چشم م ضیتبع خورد، یم

خاتمه پروژه است؛  یمنتظر روزها ینگرانبا دغدغه و  شهیدر حد صفر است؛ هم ازشیامت «یشغل تیامن»از  یبرخوردار

 ...کار تمام شد دیبگو مانکاریپ یکه کارفرما ییروزها

قانون کار  یوقت ست؛یهم در کار ن فتیو حق ش لیتعط یالعمل روزها و حق یکار اضافه یعنیقانون کار حاکم نباشد،  یوقت

که  ستیو حل اختالف ن صیبه نام تشخ ییجا یحت ،یشد کاریب یو وقت دهد یکاغذ هم معنا نم یرو ینباشد، قرارداد دائم حت

قانون کار،  یو حاال سالهاست که به جا یکاغذ ندار یرو یحت یحق چیه نباشد،قانون کار که  ؛یو حقت را مطالبه کن یبرو

که محصول  یمقررات حداقل نیا کند؛ یم انتیو ص یندگیرا نما هیاشتغال در مناطق آزاد، روابط کار در عسلو ژهیمقررات و

است که تعداد  نیو نکته مهم ا ستینقائل  یمانکاریکارگران به خصوص کارگران پ یبرا یحق چیاست، ه یلیتعد ییِ قانون زدا

 ها، یمانکاری)تعداد پ ستیوجه کم ن چیبه ه ها یو قرارداد ها یبه نسبت رسم یو پارس جنوب هیعسلو یمانکاریکارگران پ

ً یتقر  هیهستند که عسلو یمانکاریو پ یا کارگران پروژه نیگفت هم توان ی( ؛ در واقع مهاست یراردادو ق ها یدو برابر رسم با

 .گردانند یم ار



 هیعسلو یمانکاریپکارگران  آمار

 کیدر حال حاضر نزد»منطقه گفت:  نیدر ارتباط با آمار شاغالِن ا یمجتمع گاز پارس جنوب رعاملی، مد۹۸ بهشتیارد دوم

 ۴ یدارا یگاز پارس جنوب یها شگاهیپاال ،یشرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمان نیاهزار نفر در  ۱۰به 

از  شیهستند و ب تیمختلف مشغول فعال یدر فازها میقرارداد مستق یروین ۶۰۹است؛ هم اکنون  یرسم یروین ۲۲۳هزار و 

است که در خود مجتمع  ییروهایداد تنها در مورد نتع نیمجتمع شاغل هستند؛ ا نیدر ا زیارکان ثالث ن یروین ۸۸۹هزار و  ۸

 «.مشغول به کار هستند

که در واقع همان  یشگاهیمجتمع پاال نیا یها یثالث  تعداد ارکان ،یمجتمع پارس جنوب رعاملیاساس اظهارات مد بر

 دیو ام یشغل تی. اما رضامجتمع است نیا یها یهستند، دو برابر رسم یمانکاریپ یها طرف قرارداد با شرکت یها یمانکاریپ

 !ستیهم ن ها یقرارداد و ها یکارگران به اندازه نصف رسم نیا ندهیبه آ

 هیعسلو یمانکاریکارگران پ یتینارضا

 رییندارند؛ آنها خواستار تغ تیاند، رضا افتاده ریکه در آن گ یطیاز شرا یمختلف پارس جنوب یفازها مانکاریپ کارگران

پارس  ۱۶و  ۱۵  یمختلف ازجمله فازها یدر فازها یاریبس مانکاریگزارش با کارگران پ نیا هیته یاوضاع هستند. برا

مشکالت را به  نیکردند و البته اضافه کردند که ا انیمشکالت خود را ب وها  از رنج یا دهیآنها چک م؛یگفتگو کرد یجنوب

 .ردیصورت بگ یاند که کار اند و خواسته عامل مجتمع ارائه داده ریبه مد یصورت کتب

 یاقدام چیگذشته ه انیدر سال: »ضیهستند و هم از تبع یسخت ناراض طیکه هم از شرا دهد یکارگران نشان م نیا یها حرف

 کتریمحض نزد یعدالت یناظر صورت نگرفته بلکه روز به روز به ب یها توسط افراد و سازمان یعدالت نسب یبرقرار یبرا

کارگران  یشتیمع تیوضع خود کرده است،  ریدرگ یو روان یجسم ،ینل را از نظر روحکه تمام پرس ی. موضوع اصلمیا شده

و چه  یچه قرارداد ،یچه رسم–پرسنل  یتمام ستیبا یم ۱۳۸۳منطقه است که به فرموده رهبر معظم انقالب در سال  نیا

قرارداد  ستراحت،روز ا ۱۴ر و روز کا ۱۴فراوان منطقه، به صورت  یکار و آلودگ یفرسا طاقت یبه خاطر سخت -مانکاریپ

 یبرا یعزم راسخ چیه یانجام شد ول ها یمیاز پتروش یو در برخ ژهیطرح فقط در منطقه و نیداشته باشند که متاسفانه ا

 میکن یمشاهده م مانیپ یها را هم که در دفترچه یحق و حقوق اندک ینشد؛ حت دهید یمانکاریطرح در مورد کارگران پ یاجرا

. موضوع میستیدر مجتمع ن مانیپ یها دفترچه یبندها یشدن تمام ییدارد و ما شاهد اجرا یجا مانیپ یها دفترچه فقط در همان

است که با وجود اطالع کامل از مشکالت پرسنل و به  ژهیاداره کار منطقه و یکه وجود دارد، عدم همراه یگرید یاصل

است و  لیم یب انیگرفتن حق و حقوق کارگران از کارفرما یراحقوق خود، ب یریگیعنوان تنها مرجع رجوع کارگران جهت پ

معموالً  رد،یصورت نگ یباشند تا تخلف ها یمیو پتروش ها شگاهیبازرسان کار مدام در پاال نکهیا ی! به جاکند ینم یاقدام چندان

  «!کار کارگران ندارند طیبه شرا یاند و توجه دربسته نشسته یها خود، درون اتاق یزهایپشت م

 هیعسلو یمانکاریکارگران پ مطالبات

که مطالبات خود را  میهستند، درخواست کرد یماجرا و اوضاع اشتغال و احقاق حق خود ناراض تیکارگران که از کل نیا از

سوال ساده است: واقعاً چه  کیبه  هیمختلف عسلو یفازها یمانکاریپاسخِ کارگران پ ر،یز یکنند؛ بندها ستیوار ل فهرست

 د؟یاهخو یم

اراده کارگر صورت  تیو فارغ از اصِل حاکم کطرفهیسال و به صورت  یانیپا یها قراردادها معموالً در ماه یامضا»

 .قرارداد ندارند یبندها نییدر تع یحق چیه مانکاری. پرسنل پردیگ یم

 مانیپ یها کار در دفترچه اضافه گرچه حق ردیگ یتعلق نم مانکاریداشتن اضافه کار، اضافه کار به کارگران پ رغمیعل معموالً 

 .به وضوح آمده است

کارشناس از امور  کیو فقط  شود یپرداخت نم مانیپ یها دفترچه یمعموالً براساس بندها یمزد یایدستمزد و مزا حقوق،

ران در حق کارگ یموضوع اجحاف مزد توانند یم ژهیاداره کاِر منطقه و یو بازرسان امور مال یامور مال ای ها مانیپ

 توانند یاشراف نداشتن بر موضوع، نم لیبه دل یمانکاریکارگران پ بدهند و معموالً  حیرا به صورت شفاف توض یمانکاریپ

 .اورندیدر جهت احقاق حقوق از دست رفته خود، اقدامات الزم را به عمل ب د،یو شا دیآنچنان که با

دست لباس بسنده  کی یگران بدهد اما معموالً به همان سالدست لباس کار به کار ۲ یکارفرما سال دیعرف منطقه، با طبق

 .هستند یشخص نهیلباِس کار با هز دیمجبور به خر یمانکاریو کارگران پ کنند یم

 راتیپرسنل در تعم یایحقوق و مزا هیحداکثر ظرف مدت دو ماه، نسبت به پرداخت کل دیبا مان،یپ یها دفترچه براساس

در محل  شان یکار فتیشده ش نییتع شیدر وقت از پ یعنی یکه در آن بازه زمان یافراد نیهمچن )اورهال( اقدام شود و یاساس

کنند که متاسفانه  افتیحقوق روزانه خود را در زانیدرصد از م ۴۰ یستیاند، با حضور داشته یاساس راتیکار در بازه تعم

 .شود یماه پرداخت م ۶معموالً مطالبات پرسنل بعد از 



از پرسنل شاغل  یاریبس یمتاسفانه برا یدر قراردادها در نظر گرفته شده ول یمیبخش ترم مان،یپ یها دفترچه استناد به با

سال سابقه  ۵که  یسال سابقه کار دارد، به کارگر ۲از  شیکه ب یحقوق فرد شود یباعث م یمیبخش ترم نی. اشود یاعمال نم

 .رود یم نیرزش سابقه کار و تجربه کارگر از ببخش، ا نیا نشود اما با اعمال نشد کیکار دارد، نزد

انتخاب کند )براساس قانون،  یرانیو ا یافراد بوم نیملزم است که کارکنان خود را از ب مانکاریمنعقده، پ یها مانیپ براساس

سهم هوا و آب،  ی. آلودگمیهست یربومیغ یروهایباشند( اما متاسفانه شاهد جذب ن یحتماً بوم دیدرصد پرسنل با ۵۰

 !رسد یم ها یربومیو اشتغال به غ هاست یبوم

ً د مانکاریبرعهده شرکت پ یخوابگاه مناسب و امکانات زندگ نیتام ها، مانیپ براساس موارد  نیشده که ا دهیاست اما گاها

 .شود ینم تیرعا

 چیو ه شود یجرا نما یمانکاریپ یها شرکت یدر برخ« مشاغل یبند طرح طبقه»و ازجمله  یاجتماع نیکار و تام نیقوان

از  یکیمشاغل،  یبند طرح طبقه قیدق یاجرا رد؛یگ یاز کار کارگران براساس تخصص، مهارت و سابقه صورت نم یابیارز

 .است یشگاهینفت و پاال یمانکاریکارگران پ یها خواسته نیمهمتر

ً  یاست ول مانکاریبرعهده شرکت پ یمانکاریکارگران پ یبرا هینقل لیوسا نیتام تردد  یکه کارگران برا شود یمشاهده م گاها

 .کنند یم هیته هینقل لهیاز محل اسکان و کمپ به پروژه، خودشان وس

ً  یطول سالها در  شیافزا مانکاریکارگران پ یو جمعه کار یکار لیتعط ی الزحمه حق نیو همچن« سنوات هیپا»گذشته، گاها

 .ثابت مانده استسه سال  ایدو  یبرا یمزد یایاست. در واقع مزا افتهین

عرف منطقه، تفاوت فاحش دارد؛ دستمزد در عرف منطقه  یایبا حقوق و مزا یمانکاریکارگران پ یایحقوق و مزا معموالً 

 «!رندیگ یم یمانکاریپ یها است که کارگران شرکت یباالتر از حقوق اریبس ه،یعسلو

که  رسد یاست؛ به نظر م یمختلف پارس جنوب یدر فازهاشاغل  یمانکاریکارگران پ یها از  انتقادات و درد دل یبخش نهایا

کارگراِن »نفت و گاز را به  یدیتودرتو، کارگران متخصص و بامهارت در صنعت کل یها یسپار و برون یلیتعد یها استیس

رگر که صنعت طبقه کا یها هیال نیتر یحق و حقوِق اصل دینبا ایکه آ دیپرس دیابدل کرده است؛ ب« کار ثبات یو ب ریحداقل بگ

و مشعِل  گردانند یرا م ها شگاهیچرخ پاال ی: چه کساندیپرس دیبراساس قانون و عادالنه پرداخت شود؟! و با چرخانند ینفت را م

درجه  ۴۰ یباال یکه در گرما یارگرانپاسخ مشخص دارد: ک کیسوال  نیا دارند؟ ینفت و گاز را روشن نگاه م عیصنا

 .زندیر یم رانیصنعت نفت ا یخود را پا یوانبوشهر، همه تخصص، مهارت و ج

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 

  

  

   کارخانه دیخط تول یشرکت هفت تپه چه گذشت؟/ واردات شکر به جا یدادگاه متهمان ارز نیدر سوم

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 

 
اخاللگران و  میبه جرا یدگیرس ژهیو در شعبه سوم دادگاه یدولت یها تخلفات ارز یجلد ۱۸به پرونده  یدگیجلسه رس نیسوم

  .مقام برگزار شد یمسعود یقاض استیبه ر یمفسدان اقتصاد

  



به  یدگیرس ژهیدر شعبه سوم دادگاه و یدولت یها تخلفات ارز یجلد ۱۸به پرونده  یدگیجلسه  رس نیسوم لنا،یگزارش ا به

 .آغاز شدمقام  یمسعود یقاض استیبه ر یاخاللگران و مفسدان اقتصاد میجرا

متهم کحال  لیاز وک ،یفریک یدادرس نییقانون آ ۱۹۴و  ۱۹۳مفاد  میمقام ضمن قرائت و تفه یمسعود یجلسه قاض یابتدا در

 .کند انیخود را از موکل خود ب اتیتا دفاع ردیقرار گ گاهیزاده خواست در جا

خود را در قالب شرکت  ینده تعهدات ارزموکل ب دهد یوجود دارد که نشان م یمتهم کحال زاده گفت: اسناد کامل لیوک

 .کحال زاده تماما انجام داده است یبازرگان

 ستمیاز س یافتیدر یها ارز قیاز طر یاساس یکاال یقابل توجه ریمقاد ۹۶تا  ۹۳موکل بنده در سال  نیافزود: همچن یو

 .استخود را انجام داده  یتعهدات ارز زیبرهه ن نیکه در ا کند یوارد کشور م ،یبانک

ها آن را به  که به اجرا درآمده بود و بانک یرا صادقانه پاسخگو بود؛ اما رفع تعهدات قاتیکه موکل بنده تحق یگفت: در حال یو

 .به آن اشاره نشده است قاتیکرد که در تحق جادیموکل بنده ا یرا برا یاعمال نکردند مشکالت یلیهر دل

 صیارز معادل تخص وروی ونیلیم ۲۶۶فقره ثبت سفارش مجموعا معادل  ۱۴وع زاده در ادامه گفت: از مجم متهم کحال لیوک

 نجایدر ا یارز یکارگزار یها از آن مورد توجه قرار نگرفته و حضور شرکت یموضوع و آثار ناش نیکرده است. ا دایپ

 .دهد یضرورت خود را نشان م

نقص است گفت:   یاز نظر کارشناسان خبره دارا یریادعا که پرونده از نظر بهره گ نیزاده با طرح ا متهم کحال لیوک

 .و نقائص رفع شود لیتکم قاتیتحق میدرخواست دار

موکل استفاده شود مثل اوصاف  یو روابط بازرگان یاقتصاد اتیبه کل عمل یتالش شده از اوصاف فرخواستیگفت: در ک یو

 .تهمم هیاز مطالب عل یبرخ ینشیدرج گز نیبودن و همچن یبودن، جعل یصور

مدارک مرتبط  دییاست تقاضا دارم دستور فرما انیهمچنان در جر یدر قسمت یبازپرس ۱۲کرد: پرونده در شعبه  انیب یو

 .ارسال شود

کرد:  انیبه آن اشاره شده بود ب فرخواستیمتهم کحال زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در ک لیوک

و  یبحث کاغذ زین یصور یها و شرکت یا اجاره یبازرگان یها شده است. در مورد کارت فایا از تعهدات موکل یادیحجم ز

 .وجود ندارد پارسهمعتمد  یعنیبودن در مورد شرکت موکل  یصور

خود مجبور  یها تیادامه فعال یهفت تپه برا شکرینبوده است گفت: ن یا به صورت اجاره یکارت بازرگان نکهیا انیبا ب یو

 .استفاده کرده است زیموکل من ن یاستفاده کند و از کارت بازرگان گرید یها از شرکت بوده است

متصور بوده که در زمان  دیخط تول نیا یماه مهلت برا ۱۸حداکثر  شکرین دیعنوان کرد: در خصوص خط تول لیوک نیا

 .ر بازداشت فراهم نبوده استموکل د یمانده بود، اما عمال امکان رفع تعهد برا یماه فرصت باق ۹بازداشت موکل 

کرده است و بر اساس  فایدرصد تعهداتش را ا ۹۰متهم کحال زاده در ادامه افزود: موکل با ارائه اسناد ارائه شده،  لیوک

صورت  یمورد تخلف نیارز ارائه شده است و در ا یبه و یدرصد ۹۰مطابق ارسال رفع تعهد  یمصوبه بانک کشاورز

 .نگرفته است

 .است یآمده و اعالم نشده است که چه نوع ارز یعنوان ارز دولت فرخواستیصفحات ک یگفت: در برخ لیوک نیا

به  تیفرصت استفاده کرده و با ارائه شکا نیها از ا که موکل من در بازداشت بوده است بانک یافزود: در حال لیوک نیا

 .اند اقدام به گرفتن حکم کرده راتیتعز

 .اند اند و مدارک را ارائه نداده ها به دور از انصاف، ارقام و اعداد را کامل اعالم نکرده کرد: بانک انیزاده ب متهم کحال لیوک

نشان  شکرین یها معقول شرکت یدر پرونده، روابط کار قاتیدرباره اتهام جعل به متهم کحال زاده گفت: با توجه به تحق یو

 یبه عنوان جعل تلق نیلذا ا ستین یتجار اتیدور از ذهن در عمل یمرکه قاعدتا داشتن مهر دو شرکت بورسا و دلتا ا دهد یم

 .شود ینم

 طیکه به متهم کحال زاده منتسب شده افزود: با توجه به شرا یزاده با اشاره به بحث اخالل در نظام اقتصاد متهم کحال لیوک

 .اشته استند یقصد اخالل چیهمراه نبوده و ه تیحاکم بر جامعه اقدامات موکل من با سوء ن

تعهدات با  دیگفت: اگر چه خط تول ست،یبه موکل بنده درست ن ینسبت عدم تعهدات ارز نکهیا انیزاده با ب متهم کحال لیوک

  مشکالت را برطرف کند نیهمراه بوده، اما موکل بنده تمام تالشش را کرده ا ریتاخ

 یبوده لذا در راستا یبازرگان یو تیافزود: فعال ت،سین حیبه موکل بنده صح یافتگیوصف سازمان  نکهیبا اشاره به ا یو

 یافتگیلذا بحث سازمان  کردند؛ یهفت تپه استفاده م شکریکمک به شرکت ن یبرا شانیا تیتخصص و حرفه خود از ظرف

 .ستیاصال مطرح ن

 ردیگ یصورت م یاورزهفت تپه با بانک کش شکریعامل ن ریمد یاز سو یادیکرد: مکاتبات ز انیدادستان ب ندهیادامه نما در

 وریشهر ۱۲شرکت در مورخ  نیا یافتادن پرونده حواله ارز انیبه جر یبرا یا روزه ۲۰مکاتبات مهلت  نیاز ا یکیکه در 

 ۴۵روز به  ۲۰ نیشده که ا لیتشک یدر بانک کشاورز ۹۶ وریشهر ۲۹ خیاردر ت یا . پس از آن، جلسهگردد یم نییتع ۹۶



 نیوارد کشور شود. به هم ییبدون آنکه کاال گردد یم دیهمچنان تمد سییدستور ر ۹۶آبان  ۸تا  تیو در نها شود یم لیروز تبد

 .ردیگ یصورت نم یتعهد ارز چیکه ه یشده در حال دیدستور تمد نیا زین ۹۶ماه  یمنوال در د

، ۹۶تا خرداد سال  ییووری ونیلیم ۴۹ یبا وجود بده ۹۵افزود: بر اساس دستور مذکور شرکت معتمد پارسه که در سال  یو

اخذ  گرید وروی ونیلیم ۲۰۰دستورات،  نیبا هم ۹۶و پس از آن تا آذر ماه سال  کند یم افتیدر گرید ییوروی ونیلیم ۲۸

 .کند یم افتیدر التیهمچنان تسه دادهانجام ن یتعهد ارز چیکه ه یشرکت یعنی کند یم

متهم قرار  گاهیامروز در جا زین یمسئول بانک کشاورز خواهم یم کرد: من از دادگاه انیب یدادستان خطاب به قاض ندهینما

 نیکند ا انیفرد ب نیرا صادر کرده است، ا یدستورات نیوارده چن یها است بر اساس فشار یمدع ی. به گفته خودش وردیگ

مبالغ  تواند یچک و سفته مبا  یباال بدون انجام اعتبار سنج یبده نیبا چن یبوده است و چگونه شرکت یا هیها از چه ناح فشار

 .اخذ کند یدالر ونیلیکالن م

ارائه  یاز وکال مستند کی چیکه تاکنون ه شوم یم ادآورینکته را  نیمتهم کحال زاده گفت: ا لیخطاب به وک یادامه قاض در

 .دیا به دادگاه ارائه نکرده یافتیارز در زانیورود کاال و م یبرا یاند و تاکنون سند نداده

اما  م،یکن یم یبررس قیکرد و همه موارد را به طور دق میکرد: اگر چه ما خودمان استعالم خواه دیمقام تاک یعودمس یقاض

 دیکن یم انیو فقط در دفاع از موکلتان ب دیا نکرده یکه تاکنون اقدام دیاسناد خود را ارائه ده دیتوان یدر رد استعالم م زیشما ن

 .دیا به دادگاه ارائه نکرده یاسناد نهیزم نیکه در ا یرا انجام داده است در حالخود  اتبازرگان بوده و تعهد یکه و

که در  مینکرد انیآنکه وقت دادگاه گرفته نشود آن را ب یگفت: مدارک موجود است و برا یخطاب به قاض لیادامه وک در

 .کرد میاسرع وقت به دادگاه ارائه خواه

 ونیلیم ۷۴۱رقم  کرد یداد که به زعم خود مشخص م یرا نشان قاض یه اسنادزاد متهم کحال لیاست در ادامه وک یگفتن

 .ستین یبه متهم کحال زاده واقع یاتهام یدالر

ها انجام  با بانک یا مذاکره نهیزم نیمتهم کحال زاده ادامه داد: موکل بنده در بازداشت بوده لذا نتوانسته در ا لیاست وک یگفتن

 .کندداده تا اسناد آن را ارائه 

 نهیموکل شما در زم نکهیبر ا یمبن دیسند ارائه ده کیمتهم کحال زاده گفت: تنها  لیدادستان خطاب به وک ندهیادامه نما در

 .رفع تعهد کرده است یهزار تن ۱۸ دیواردات خط تول

 .کرد میآن را ارائه خواه که میاسناد خود را دار نهیزم نیکرد: ما در ا انیدادستان ب ندهیمتهم کحال زاده خطاب به نما لیوک

چرا که من هم  ستیاسناد قابل قبول ن نیکه ا یهمان اسناد واردات شکر مدنظرتان است در حال ایدادستان گفت: گو ندهینما

 .ستیدو قابل قبول ن نیخشک وارد کنم. ا ریآن کاال ش یکرده و بعد به جا افتیارز در ییبه بهانه واردات کاال توانم یم

وارد  دیاز آنچه تعهد کرد ریغ یگرید یکاال دیتوان یبه شما گفته که م یمتهم کحال زاده گفت: چه کس لیبه وک یضادامه قا در

 د؟یکن

 لیآن را تحو دیخواه یاست که حاال م یو نزد چه کس دیگرفته بود یچه کس یهمه ارز برا نیکه ا دیپاسخ ده دیافزود: با یو

 .دیده

 .است یکارگزار از ارز نزد یپاسخ داد: بخش لیوک

هاست، در  ها به گزارش بانک از استناد یلیخ فرخواست،یمتهم کحال زاده گفت: در ک لیوک گریجلسه دادگاه د نیادامه ا در

 .از موارد رفع تعهد شده است یلیواقع خ

وجه به شده است. با ت ریمتهم کحال زاده گفت: موکل شما به علت فروش ارز دستگ لیدادستان خطاب به وک ندهینما

 نکهیها گرفته شده است. دوم ا ارز یجعل یها است و با پروفرم یاسناد جعل مییبگو کیشما دو فرض وجود دارد:  یها صحبت

ها را اخذ کرده است. در هر دو فرض موکل شما متهم  است و ارز یرانیبص یو شرکت دلتا برا ستین یها جعل پروفرم مییبگو

 .است

 .ردیپذ یاد: موکل من جعل را نممتهم کحال زاده پاسخ د لیوک

هم جنس هم وارد نشده  یوجود ندارد. کاال یدیها گرفته شده است، اما خط تول کرد: ارز انیب لیدادستان خطاب به وک ندهینما

 کند یوارد م یگرید یاگر موکل شما کاال ستیندارد. قرار ن یاز بانک مرکز یوارد شده است مجوز ییاست. اگر کاال

بازه کوتاه  کیدر  یرانیبص یتومان سود آقا اردیلیم ۴۰تا  ۳۰متهم  ریاقار سرفع تعهد انجام شده است. بر اساعنوان شود 

 .مدت بوده است

ها داشته  مجاز از مهر ریاستفاده غ تایانجام نداده و نها یجلسه دادگاه گفت: موکل من جعل نیزاده در ادامه ا متهم کحال لیوک

 .بنا بر قانون جعل است زیها ن مجاز از مهر ریگفت استفاده غ لیخطاب به وک یاست که قاض

که موکل بنده گرفته  ییها انجام شده و ارز یبر اساس روند قانون نجانبیارز توسط موکل ا لیمتهم ادامه داد: تحص لیوک نیا

 .از آن رفع تعهد شده است یقسمت

 .به انجام ندادن تعهد ندارد یشده ارتباط نهیهز گرید یو در جاگرفته شده  یارز نکهیزاده گفت: ا متهم کحال لیادامه وک در



انجام معامالت خود به  یشرکت برا نیبوده که ا یورود موکل بنده به شرکت هفت تپه داشتن کارت بازرگان لیافزود: دل یو

 .داشته است ازیآن ن

اتهام  میو بعد از تفه ردیقرار گ گاهیواست در جاخ انیاز متهم مسعود جالل یمتهم کحال زاده قاض لیوک یصحبتها انیاز پا بعد

 .کند انیخود را ب حاتیاز او خواست توض یبه و

 یحاتیموارد خواهم پرداخت و توض نیبه همه ا بیذکر شده که به ترت یو موارد نیعناو فرخواستیگفت: در ک انیجالل متهم

 .را ارائه خواهم کرد

 گرید یوجود نداشت. از سو یگونه التهاب ارز چیکه ه یسال مییگو ین مسخ ۹۶شد: ما اکنون درباره سال  ادآوری یو

 .شد ریبا آن درگ یبانک ستمیبود که س یاز جمله موارد یواعتراضات کارگر دیبخش تول تیحساس

از بانک  ۹۶ماه  نیکردم؛ در فرورد یشرکت همکار نیبا ا ۹۶در سال  میماه و ن ۵متهم ادامه داد: بنده به مدت  نیا

 ۲شرکت  نیقرار بود از ا نکهیبا شرکت معتمد پارسه داشته باشم و با توجه به ا یا با بنده تماس گرفتند تا جلسه یورزکشا

 .بانک صورت گرفت  یجلسه از سو نیا عتریانجام هر چه سر یبرا یریگیپول در بانک متمرکز شود لذا پ اردیلیهزار م

تعهدات  یها تمام گزارش نیکه بر اساس ا ییشرکت ارائه شد تا جا نیا یها تیاز فعال یجلسه گزارش خوب نیگفت: در ا یو

جلسات در کارگروه  نیمصوبات ا تیشدن پروسه کار در نها یشرکت هفت تپه تا آن زمان انجام شده بود. لذا بعد از ط یارز

 .دارسال ش یاداره مرکز یو برا بیتصو تیریمد

و  رود یشعبه م یمن برا یبا امضا ۹۶خرداد سال  ۳ خیدر تار میما تفاهم نامه نوشتکه  ییدر ادامه گفت: از آنجا انیجالل متهم

. در قبال چک شرکت و مقررات میکرد لیتبد ۷۵به  ۱۵را از  نیکه ما ا زند یصورتجلسه نامه م کیمجددا با  ۹۶خرداد  ۷

 .شود یاعمال م A یه بندرتب انیرانیا یو اعتبار سنج یبانک کشاورز یبوده است و در سامانه اعتبار یارز

که قبول درخواست مطروحه صرفا  دهد یبه ما م یا نامه یارز اتیاداره عمل ۹۶سال  ریت ۱۰ خیدر ادامه گفت: در تار یو

موضوع مستمسک قرار  نیاما ما ا ست؛ین یارز اتیعمل یادار فیشرکت است. هر چند در شرح وظا یمنوط بر تعهدات قبل

و موضوع را  میبرگزار کرد گرانیو د یگیو طحال ب یطالب ،یگیاسد ب ،کحال زاده انیبا آقا یرکدر ادامه جلسه مشت میداد

 .بند شد ۷کار متوقف و منوط به  ۹۶سال  ریت ۱۴ خیو در تار میصورتجلسه کرد

و  ودش یم ۹۶سال  ریت ۱۰اشاره به نامه  رود یمهر م یشرکت حام یکه برا یا خاطر نشان کرد: در نامه انیجالل متهم

متوقف شد که  ۹۶سال  وریشهر ۱۳بنده ارسال شد و کار تا  تیرینامه در زمان مد نی. اکند یرا مطرح م یموضوع همکار

 .شوم یمنتقل م یدر ادامه من به اداره مرکز

است و بانک عامل فقط حواله  یاعتبار وارز با بانک مرکز صیدر ادامه گفت: ثبت سفارش با وزارت صمت است تخص یو

 .ده استدهن

سه و هشت  ییوروی ونیلیم ۱۷ارز پرداخت شده در سه بخش  ونیلیم ۲۸گفت:  انیجلسه دادگاه متهم جالل نیادامه ا در

 .انجام شده است یها بر اساس مقررات قانون پرداخت نیاست ا ییوروی ونیلیم

و اعالم  دیا کل شعب استان تهران بوده سییشما ر ۱۳۹۶کرد: قبل از خرداد سال  انیب انیدادستان خطاب به متهم جالل ندهینما

در پرداخت  دیا گفته دیا که شما داشته یتماس تلفن یط  اعالم کرده یمیفه یاما آقا د،یا نداشته یتیکه بعد از آن مسئول دیکن یم

 دیابی یارتقا مشعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما  ریآن زمان مد یمی. فهدیداشته باش کاملمساعدت  وروی ونیلیم ۲۰۰

 یندارد و شما با و یاطالع وروی ونیلیم ۲۰۰روند پرداخت  اتییاز جز کند یاعالم م یمی. فهشود یشما در تهران م نیگزیجا

 د؟یو به او چه گفت دیزنگ زد یچه به و یبرا د،یا کرده دییموضوع را خود شما تا نیو ا دیا داشته یتماس تلفن

 میتصم تایو نها دیداشت گرانیو د یگیکحال زاده، اسد ب انیبا آقا یا جلسه ۹۶سال  ریت ۱۰ خیتار دادستان ادامه داد: در ندهینما

 د؟یگوناگون داد یها افتاد که شما مهلت یچه اتفاق ۹۶سال  وریشهر ۲۶. در دیریگ یم یبه توقف تعهدات ارز

 .دیفرصت بده کیه ک  داده یا نامه  یگیاسد ب ۹۶ وریشهر ۱۲کرد:  انیدر پاسخ ب انیجالل متهم

به شما گفت  یشخص ثالث ایآ دیمورد مساعدت داشته باش نیبه شما گفت که در ا یدادستان خطاب به متهم گفت: چه کس ندهینما

 .دییفرد را بگو نیاسم ا

زد و  زنگ  رهیمد اتیه یاز اعضا یکیبخش از جلسه دادگاه از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه گفت:  نیدر ا انیجالل متهم

 .دیگفت مهلت بده

 کیشما و نزد یها کاره ماندن صحبت مهیمقام خطاب به متهم گفت: با توجه به ن یمسعود یجلسه دادگاه قاض نیا انیپا در

 .میشنو یم ۹ساعت  ۹۹خرداد  ۱۰دادگاه مورخ  یشما را در جلسه بعد یها شدن به زمان اذان صحبت

١٣٩٩/۰٣/۰٣ 

 

 نانیمرزنش یها درصد است/ سفره ۶۰تا  ۴۰ نیب یکاریلوچستان نرخ بو ب ستانیاز مناطق س یبرخ در

   است یخال



١٣٩٩/۰٣/۰۵ 

 اریاشتغال بس زانیاست. م یکاریو بلوچستان عمده مشکل ب ستانی: در سدیگو یم یاسالم یزاهدان در مجلس شورا ندهینما

  .صد استدر ۶۰تا  ۴۰ نیب یکاریاز مناطق استان نرخ ب یاست. در برخ کننده وسیما

  

ها تنها  شاخه یکه در برخ یا وجود دارد؛ توسعه داریتوسعه پا یبرا یفراوان یها تیظرف لنا،یگزارش خبرنگار ا به

دارد اما به خاطر  تینفر جمع ونیلیم ۳و بلوچستان حدود  ستانی. سکند ینم دایپ ینیو تبلور ع شود یم سیتدر شیها یتئور

مانند  جهیدر اقتصاد ندارد؛ در نت یمردم مشارکت ،یکشاورز نهیمت و چه در زصنع نهیچه در زم اش  یرساختیفقرز

 .و بلوچستان فراموش شده است ستانیس ندیگو یاند. خودشان م مانده ریفق شانیها رساختیز

و  ستانیدر س یدرصد ۶۰تا  ۴۰ یکاریاز نرخ ب یاسالم یزاهدان در مجلس شورا ندهینما «یارمحمدی میعل» یطیشرا در

که در منطقه نمونه هستند. او در  رانیاستان وجود که نه در ا نیدر ا ییها تیدارد ظرف دیکه تاک دیگو یوچستان سخن مبل

 .اند در استان شده یکاریب قیموجب تعم یکه چه عوامل دهد یشرح م لنایخود با ا یگفتگو

است  یدر حال نیپررنگ شده است. ا اریبس و بلوچستان ستانیس یبران در مرزها است که بحث برخورد با سوخت یچند سال 

حال عقب  نیرونق دارد. در هم یبه جز سوخت بر رانیدر ا یمعدود شغل رانیسوخت در ا متیکه به خاطر ارزان بودن ق

سپاه  ینیزم یرویفرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق ن «یمحمد ماران» راندوه شده است که سردا هیما ییاستان تا جا یماندگ

مشکالت و  شهیر دیگو یهم م «یصفو میرح»و بلوچستان نگران است. سرلشکر  ستانیس یاز عقب ماندگ یرهبر دیگو یم

 یرا به آبادان اناست نیا توان ینم یجار یها صیو تخص یفعل یها است که با بودجه قیاستان آنقدر عم نیدر ا یعقب ماندگ

 کنند؟ یبازار آن کمک نم یبه سامانده یبر مخالفت با سوخت یچرا به جا یطیشرا نیرساند. در چن

 روزیمساله امروز و د یبر شغل اکثر مردم منطقه جا به جا کردن سوخت بود؛ پس سوخت امیاال میاز قد یصورت کل به

 یبر که از سوخت میاز مردم قاطعانه بخواه میتوان ینم رد،یرونق نگ ینشود و کشاورز جادیا عیصنا نجای. اما تا در استین

 نینشده است. انتظار مردم استان ا یافتاده است. به صنعت آنهم توجه آنچنان ضعو نیبه ا یآب یدارند. استان به خاطر بدست بر

چابهار  تیبه طرح توسعه سواحل مکران با مرکز تیو بلوچستان در منطقه و با عنا ستانیس گاهیاست که دولت با توجه به جا

مانند  ییشتر بازار مصرف کشورهایطرح که هدف آن پوشش هرچه ب نیاساس ا جانبه کند. بر به توسعه استان توجه همه

 .شود یسواحل مکران استفاده م تیراه ندارند از ظرف ایافغانستان و پاکستان است که به در

نابع شود و قاعدتا م جادیدر بحث راه و راه آهن ا ییها رساختیز شود یطرح موجب م نیچابهار ا یها تیبا توجه به ظرف قطعا

 یسبب رها شدن از اقتصاد نفت ینیچن نیا یگفت که توسعه بنادر توان یم یحت کند؛ یم جادیکشور ا یرا برا یخوب یدرآمد

و  ستانیاز س ییها در قسمت یکاریب ،یافتگیتوسعه ن نیا جهی. در نتشود ینم دههم استفا ها تیظرف نی. اما از اشود یم

 ۴۰درصد و در چابهار و زاهدان در مرز  ۶۵حدود  یکارینرخ ب کشهریرقند و ناست. در قص رینظ یب ایبلوچستان در دن

   .درصد است

استان وجود دارد که مطابق  نیدر ا یاستان متمرکز شده است. معادن نیدر ا یفراوان یها  تیاست که ظرف یهمه در حال نهایا

 گرید شد یم یانداز راه ها تیظرف نیهستند. اگر ا رینظ یب ایدر دن ها ینوع فلزات و کان ر،یذخا زانیاذعان دولتمردان از نظر م

که رخ  یچراکه بارها در تصادفات ست؛یشغل ن یبر . از نظر ما هم سوختشدند یرها م یبر تسوخ یمردم استان از دردسرها

اما چه  ستندیکار ن نیبه ا لیخطرات ما نیاند. خود مردم هم با وجود ا چشم ما سوخته یسوخت بر جلو یخودروها نیداده راکب

 .نگه دارند یرا راض نبر سر سفره ببرند و زن و فرزندانشا یکنند که مجبور هستند لقمه نان

 .سوخت را از مردم منطقه سلب کرد ییتماما امکان جابه جا توان یکه نم دهیرس جهینت نیظاهرا دولت به ا 

 دیاند که نبا کرده دیتاک شانی. امیرا دار یرهبر شاتیطرف فرما کیاما از  کنند یرا نکوهش م یبر ما سوخت دولتمردان

 .ستیبحث قاچاق مطرح ن نجایکرد؛ چراکه در ا سهیمقا گرید یو بلوچستان را با جاها ستانیکولبران س

 

مردم سوخت را ببرند بفروشند تا  یعنیمند کند هم ناموفق بوده است.  ( نظامیبر ها را )سوخت حرکت نیا نکهیدر جهت ا دولت

خاطر  نی. به همچرخد یو همچنان در برهمان پاشنه م گذرد یموضوع م نیاز ا میسال و ن کیاز  شیداشته باشند. ب یآمددر

 .است امدهین یزیچ نانیبر سر سفره مرزنش

کند؛ چراکه پول آن به  جادیمردم منطقه ا تیدر وضع یرییهم نتوانسته تغ نیمرزنش یها یتعاون قیفروش سوخت از طر یحت

مسائل را  نیهستند. به هر شکل پاسخ ا ییغذا تیخط فقر امن ریاستان ز تی. در حال حاضر اکثر جمعرسد یدستشان نمموقع 

 .شود عیبودجه کشور به صورت عادالنه توز دیبا یطیشرا نیچن ر. دمیمردم بدهند؛ چراکه همه همنوع هست دیبا

   «.میمظلوم م،یباش محروم نکهیاز ا شتریب: »ندیگو یو بلوچستان م ستانیمردم س 



 هی. حاشنندیب یرا م یکوچک اریبس رهیکه هستند )مرکز( دا یی. آنها در جاکنند یمحدود نگاه م یا  ها به گونه متاسفانه دولت بله

اند مورد  نظام و انقالب بوده یپا شهیهم نکهیا رغم یمناطق عل نی. مردم اشود ینم یکشور رها شده است و به مردم توجه

 .اند قرار گرفته یمهر یب

از  یها به مسئله توسعه چه کار دولت یتوجه یب نیپس چه کنند. با ا اورندین یسوخت رو ییمنطقه اگر به جا به جا مردم

استان قرار  نیکه خداوند در ا تیهمه ظرف نیآنهم با ا م؟یا آنها متصور بوده یبرا نیاز ا ریبه غ یکار ایآ د؟یآ یدستشان برم

. در شود یم یبردار ها هم بهره ضعف نیاست. از ا یا و منطقه یمحل ،یمل تیریمد درهمه به خاطر ضعف  نهایداده است. ا

 .میده یواقع خودمان بهانه م

 یرویو بلوچستان گفته است که ن ستانیس ندهینما ،«فرد ینیام میمحمدنع. »شود یبران برخورد م با سوخت طیشرا نیهمه ا با

با »اند   کرده دیهم در سخنان خود تاک یتلخ شود. رهبر یبران باعث رخدادها سوخت یودروهابه خ کیبا شل دینبا یانتظام

 فیمراد من از مبارزه با قاچاق کاال مقابله با کولبر ضع»اند:  گفته گرید یدر جا ای« ندارد یکولبران برخورد نشود اشکال

    شود؟ یم دهیوجود هنوز گاها خشونت د نیپس چرا با ا.« ستین یبلوچستان

 نیاند که در ا خود دستور داده یروهایکه به ن یا  مورد صحبت شده است؛ به گونه نیدر ا یانتظام یرویمحترم ن یفرمانده با

 یاند به صورت مورد خشونت مرتکب شده نیهم که چن ییروهاینکنند. با ن یاقدام چیصبر و تامل به خرج دهند و ه نهیزم

مورد  نیدر ا انیبه آقا یول میا تشکر کرده شانیارائه کردند و ما از ا یما گزارش بهمورد  نیاند. در ا را داشته ییبرخوردها

معنا که  نی. البته نه به امیامرار معاش باز بگذار یرا برا یراه دیوجود ندارد و با یشغل نجایکه ا میا . گفتهمیا کرده ییها هیتوص

اشتغال چه در معادن و چه در قالب  دیجد یها تیظرف یانداز تا راه دیشود؛ اما به هرحال با جی( رایبر کار )سوخت نیا

 .میرا بازبگذار یو... معابر التیش ،یدست عیصنا ،یگردشگر سم،یتور

راحت  الیبا خ توانند یآزاد جهان راه دارد و مردم م یِ ها که استان ما به آب کنند، یم یزندگ نگونهیا یطیشرا نیدر چن مردم

به استان  گذار هیکمک کند سرما دیخواه یاز دولت م یاوصاف وقت نیتجارِت خرد و کالن بپردازند. با همه اکامل به  تیدر امن

 .دیکن دایپ گذار هید سرمای: خودتان برودیگو یم د،یایب

 .دیرا جلب کن یو خارج یداخل گذاران هیآماده نشده که شما به واسطه آن سرما یرساختیکه ز دییبگو دیخواه یم

 ،یریگرمس یها وهیپرورش م ،یادیص یها تی(، فعالیالتیش یها تیدر قفس )فعال یو بلوچستان در پرورش ماه ستانیس

که استان ما هشت  دیآ یاند؟ در خبرها م ها برده ثروت نیاز ا یرا دارد. اما مردم چه سهم یپرورش اقسام خرما بستر مستعد

 نیا دیاند. البته با امروز در خانه نشسته یمیقد ادانیاما ص دارد یادیهزار فروند شناور ص ۲از  شیو ب یادیبندر ص

توسط  یی. کارهاندیایو بلوچستان ب ستانیبه س نانیو کارآفر گذاران هیکه از کل کشور، سرما ردیصورت بگ یرسان اطالع

به  یاتیمال تیمعاف اختصاص ایدر مناطق محروم  یاقتصاد یها تیفعال اتیدولت انجام شده است؛ مانند به صفر رساندن مال

 .ثبت شده در مناطق آزاد یاقتصاد یها تیتمام فعال یسال برا ۲۰مدت 

   .ندارد یجذابت یدر مناطق مرز یگذار هیدر سطح استان، سرما تیمحروم یها شاخص یباال یقاعدتا به سبب پراکندگ 

و  ستانیدرصد مردم س ۷۰کرده است.  دایمطلق کاهش پ سوادان یتعداد ب کرد، یاستان ما آموزش پرورش خوب کار م در

 یفراوان یها و شغل میا دست نگذاشته یها دست رو سال نی. البته در امیکم ندار یشتیبلوچستان باسواد هستند، اما مشکالت مع

 .دنبون یشد، اما کاف جادیا نانیتوسط کارآفر

است. قرار بود  افتهیتوسعه سواحل مکران تبلور  چابهار که در طرح یها تیبه توسعه استان با استفاده از ظرف دیاشاره کرد 

چندان به آن پرداخته  یا حداقل در سطح رسانه ای ستین نیاز آن ا یشود اما خبر لیکه سازمان توسعه سواحل مکران تشک

 .شود ینم

 ،یدشگرگر الت،یدر ش یگذار هیشود؛ سرما یگذار هیسرما لومتریک ۴۰۰است که در طول سواحل منطقه به مساحت  قرار

تا  شوند یم جادی( اینیو زم ییهوا ،یآهن )راه یمواصالت یِ ها رساختیمناطق ز نیآب و... . در ا هیتسو ،یراه یها رساختیز

مانند افغانستان، پاکستان و  ییفراهم شود؛ کشورها هیهمسا یامصرف بزرگ در کشوره یاتصال به بازارها نهیزم

   .یمرکز یایآس افتهیتازه استقالل  یکشورها

در  هیفق یول ندهینما «یمانیسل یعباسعل» هللا تیشغل است. آ ها ونیلیم جادیباشد. صحت از ا یکه حرکت جد دیدواریپس ام 

 نیرا از ا تیو بلوچستان در سواحل مکران محروم ستانیس یالتیش یها تیو بلوچستان، گفته که تنها نگاه به ظرف ستانیس

: سواحل مکران دیگو یو م گذارد یفراتر م نیپا را از ا یحت یجمهور سیرئ ولون امعا یریجهانگ ی. آقادیزدا یاستان م

تن مواد و  ونیلیم ۳۰مورد حق دارند؛ چراکه قرار است  نیدر کشور را حل کند. البته در ا یکاریمسئله اشتغال و ب تواند یم

طرف و آن طرف  نیشود اما ا دیتول همنطق نیدست در ا نییتن فوالد در پا ونیلیم ۱۰در باالدست و  یمیمحصوالت پتروش

و  ستندیمنطقه عالقمند ن نیچندان به حضور در ا کایآمر یها میچابهار از تحر تیبا وجود معاف گذاران هیکه سرما میشنو یم

 .فارس را دارند جیخل هیحاش یدر کشورها یگذار هیبه سرما لیتما



وجود  یرا دارد. در شهرستان چابهار، بخش یمیعظ یها تیچستان ظرفو بلو ستانیچابهار و کال استان س دیکه گفت همانطور

 یعنیاست؛  دهیآفر یعیهزار هکتار وسعت دارد. خداوند آن را به صورت گلخانه طب ۴۰بخش  نی. ا«یاریدشت»دارد به نام 

 یمنطقه سد نیدر ا به هندوستان کوچک معروف است اما یاریداشت. دشت دیهبه گلخانه نخوا ازیدر آن ن وهیپرورش م یبرا

 یها نیزم یاند تا ما حداقل رو سد را آماده نکرده ریز یها خاطر که شبکه نیبه ا شود؛ یم ریوجود دارد که آب پشت آن تبخ

 نیدر ا توان یو... کاشت. م مویموز، انبه، خرما، ل توان یمنطقه آب باشد، م نی. اگر در امیکن یخودمان کارگر یکشاورز

هم اصال در مورد آن  دی. شاستیکار ن نیکه در محل است راغب به ا یتیریکرد  اما مد جادیا یا رهیزنج عیمنطقه صنا

 .خود هستند یامورات جار ریندارند؛ چراکه درگ یاطالعات چندان

 نیچناند. قاعدتا در  جماعت محور بوده امیاال میمناطق از قد نیهستند. اقتصاد ا ها یمغفول مانده تعاون یها تیاز ظرف یکی

و مردم  شود یکوتاه م یمحل یدست دالالن از اقتصادها ابندیتوسعه  ها یدارند. اگر تعاون ییباال یها  تیظرف ها یتعاون یبستر

 .شوند یم دواریام تیبه حاکم

در . میمناطق کن نیکه در ا میدست دالل را کوتاه کن می. اما در کجا توانستمیرا توسعه ده یمحل یبازارها دیابتدا با ما

ها همه جا حضور دارند و  وجود داشته و خواهد داشت. دالل یاست دالل و دالل باز رانیکه اقتصادشان مشابه ا ییکشورها

تر است.  حضورشان پررنگ یو... . در کشاورز یو هم در کشاورز التیهم در صنعت، هم در ش کنند؛ یکار خودشان را م

مصرف را توسعه دهد و  یبازارها دیکند. دولت با یخود را بازو جهت دار  یتیاست که دولت نقش حاکم نیمهم ا

 .آنها را مشخص کند یها تیظرف

انتقاد به مناطق آزاد وجود دارد که  نیشود. ا جادیا یشتریتا مشاغل ب دیدر مناطق آزاد اشاره کرد یاتیساله مال ۲۰ تیبه معاف 

به توسعه  ایسپرده شده است. آ یآنها کال به دست فراموش یتاند و توسعه صنع شده لیتبد هیرو یواردات ب یبرا ییبه سکو

 د؟یستین نیمناطق آزاد بدب

دارند اما چرا  یبزرگ اریاستان ما هستند بازار مصرف بس هیکه همسا یی. کشورهامیمانند مرز دار یلیپتانس نجایما ا دینیبب

با اهداف  یمملکت با اهداف اقتصاد مقاومت گرید یدر جاها دیشا م؟یریتر نگ را پررنگ یاقتصاد ژهیبحث مناطق آزاد و و

 ژهیکشور هرچه ما منطقه و یکه در سواحل شرق میگو یم نیقیرا قطع به  نیمن ا امانداشته باشد  یدر داخل، همخوان دیتول

عه همه جانبه را توس میتوان یم ندیایشده بودند و چه آنها که قرار توسعه ب بیتصو رجاوهیچه آنها قبال مانند م میبزن یاقتصاد

 .میقبل پول را وارد کشور کن نیو از ا میده امانرا س عیصنا یا رهیزنج یبازارها  میتوان یواسطه م نی. به امیممکن کن

 .نداشته است یوجودشان ثمر رفت یمناطق آنگونه که انتظار م یدر بعض البته

توسعه مناطق آزاد و  یها تیمجلس است که ظرف یاداقتص ونیسیکم نیمن در مورد مناطق آزاد در مجموع مثبت است. ا نظر

 یا به گونه دی. ما بادهد یامر بهانه به دست منتقدان م نیرخ داده است که هم یی. حاال خطاهاکند یم یرا بررس یاقتصاد ژهیو

 ژهیمناطق آزاد و و تیاز موقع توانند یم کنند یم یکشور زندگ هیکه در حاش یکه نتوانند انتقاد کنند. در کل افراد میکار کن

که در حال حاضر  میبگذار یو پا به عرصه صادارت محصوالت میرا رونق ده دیتول میتوان یم نگونهیمند شوند. ا بهره یاقتصاد

 .میندار اریصادارت آنها در اخت یبرا یبازار

مجلس مربوط  ندهیبه انتخابات سال آ ایآ میدان ی. نمندیگو  یمردم سخن م دیمجلس مدام از کاهش قدرت خر ندگانیروزها نما نیا 

 یبرا یمزد مکف نییمتوقف شود. تع دیدارد و با یشوم یامدهایکه سرکوب حقوق و دستمزد پ کنند یاحساس م نکهیا ایاست 

 است؟ یمطالبه جد کیشما  یبرا ندازهو بلوچستان تا چه ا ستانیکارگران س

درآمد  ایو از در ییروستا یکشاورز یها نیاز زم نجایمردم در ا ندارد. اکثر ریبگ و بلوچستان چند مزد و حقوق ستانیس

. اگر در کل کشور گذارد یآنها نم یدر زندگ یری. پس بزرگ و کوچک شدن دستمزد تاثادیص ایکشاورزند  ایآنها  شتریدارند. ب

که  دهند یداد نشان ماع نیهستند. ا مهیدرصد شاغالن ب ۲۰بلوچستان تنها  و ستانیهستند در س مهیدرصد شاغالن ب ۸۰

 ای زدیمشخص که آخر ماه به حسابشان حقوق بر یکارفرما کیدر استخدام  یعنیندارند؛  یشاغالن استان رابطه استخدام

 .ستندیکند، ن شان مهیب

از مناطق استان نرخ  یاست. در برخ کننده وسیما اریاشتغال بس زانیاست. م یکاریو بلوچستان عمده مشکل ب ستانیس در

 رانیدرصد، ا ۶۰تا  ۵۰در قصرقند حدود  ت،یدرصد جمع ۶۰شهر تا  کیدرصد است. در چابهار و ن ۶۰تا  ۴۰ نیب یارکیب

 یمناطق نه صنعت نیکه در ا دهند یهستند. آمارها نشان م کاریب تیدرصد جمع ۲۵تا  ۲۰درصد و زاهدان  ۴۰شهر حدود

هکتار  ۱ میاز قد ییها خاطر است که خانواده نیود دارد به اوج یاشتغال کشاوز یهست. اگر هم مقدار یهست و نه کشاورز

را  ها نیهم ها یلیکنند. اما خ یخرما کاشت م ای کنند یم یدامدار ای کارند یم جات یفیاند و در آن ص داشته نیو کمتر زم شتریب ای

گذاشته تا  یه است. دولت مبالغرفت نییپا اریاند. سطح آب بس آب خشک شده یها . چاهیهم ندارند؛ آنهم به خاطر خشکسال

  .باغات وجود ندارد یبرا یتلف نشوند. بماند که آب یاز تشنگ شانیها جهت که دام نیها آغاز شود؛ به ا چاه یشکن کف

 یعابد امی: پگفتگو

١٣٩٩/۰٣/۰۵ 



 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه نسبت بهرازیش یروغن نبات کارگرانتجمع اعتراضی 

برای اعتراض  به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل رازیشی روغن نبات کارگران خرداد، ۶روز سه شنبه 

 کارخانه زدند.

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 

ه است.کارگران ماه حقوق کارگران ومطالبات دیگرشان منجمله حق بیمه پرداخت نشد۳براساس گزارشات رسانه ای شده،

 یاردیلیم یبدهمشمول بازنشستگی این واحد تولیدی هم بدلیل عدم پرداخت سهم حق بیمه بالتکلیف هستند.عالوه براین بدلیل 

 کارگرنرگس شیراز هم درهاله از ابهام قراردادرد. ۱۷۰ی چگونگی ادامه کارحدود و خصوص یدولت یکارفرما به نهادها

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 

  طرح کرد؛م یدریح رضایعل

خطوط  نییبا تع یاجتماع یها تیحما ی/ هدفمندیاجتماع یها تینکردن کف حما نییبا تع تیاز مسئول فرار

   است یشدن یفقر و گرسنگ

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 یخطوط فقر و گرسنگ نییبا تع یاجتماع یها تیحما ی/ هدفمندیاجتماع یها تینکردن کف حما نییبا تع تیاز مسئول فرار

 است یشدن

اعداد  ریمثل سا دیعدد را با نیعدد است و ا کی یاجتماع تی: کف حمادیگو یم یو فعال کارگر یاجتماع نیکارشناس تام کی

از  تیحما یبرا زیمناسب ن یعدد سر باز زده و سازوکارها نیا نییها از تع کند. متاسفانه دولت نییدولت تع ،یاقتصاد

  .شود ینم نییتع ازمندیمختلف ن یها گروه

  

به شدت بر  ۱۹ دیگدشته است. کوو رانیکرونا در ا وعیش یاز سه ماه از اعالم رسم شیاکنون ب لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

اعالم شد که دولت و  یماریب نیبا ا ریدرگ یها کشور گریمانند د رانیشهروندان لطمه وارد کرد و در ا شتیها و مع کار و کسب

جبران خسارت کرونا در نظر گرفته شد؛ از  یبرا یمختلف یها . روشکنند یاقدام م اه جبران خسارت یبرا یعموم یها نهاد

مربوط به  یها و وام یونیلیم کیوام  یجامعه تا اعطا نییدهک پا میبه ن یهزار تومان ۶۰۰تا  ۲۰۰ یها پرداخت بسته

 یاتیعمل یبه زود گرید یبرخ ندیگو یم نالوعده داده شده انجام شده و آنطور که مسئو یتیاز اقدامات حما یها. برخ کار و کسب



 ست؟یآن چ لیبوده و اگر نبوده دل یکاف ها تیحما ایاست که آ نیمطرح است و آن ا یهمچنان سوال مهم نیب نی. در اشوند یم

اما اگر  ،تاس نیوسع دولت هم ندیگو یحداقل م نکهیا ایخواهند داشت  ایالزم را داشته  تیکه حما کنند یمسئوالن البته عنوان م

مشخص  یو ... همگ کننده تینهاد حما ت،یحما زانیم ت،یکه لزوم حما میا دهیرس جهینت نیبه ا م،ینگاه کن یبه موضوع اصول

 .اتفاق افتاده است یکار بر اساس قانون صورت نگرفته باشد، کم ها تیهستند و اگر حما

 یها تیکرونا، حما وعیمتعاقب ش نکهیا انیبا ب لنا،یگو با ا( در گفتیو فعال کارگر یاجتماع نی)کارشناس تام یدریح رضایعل

در  یکار را اقدام نیو ا کند یانتقاد م یاجتماع یها تیاز شهروندان صورت نگرفته، نسبت به مشخص نکردن کف حما یکاف

 .داند یم تیولبار مسئ ریکردن از ز یشانه خال یراستا

در نظر گرفته شد. اساسا در  یتیحما یها بسته یشهروندان، برخ شتیمع به یجد بیکرونا و وارد آمدن آس وعیدنبال ش به

 ست؟یچ تیحما نیا یدارد و مبنا تیحما فهیوظ یچه نهاد ریاخ یها مانند ماه یمواقع بحران

دولت را ملزم به  یقانون اساس ۲۹ذکر شده است. اصل  یبه صراحت نکات یاز شهروندان در قانون اساس تیحما درباره

گرفته تا  نییاز اقشار پا تیرخ دهد. از حما دیمختلف با یها به صورت یاجتماع نیتام نیافراد کرده است. ا یجتماعا نیتام

کار را  نیا فهیمشخص است. دولت وظ یاجتماع نیتام ینهاد متول یماده قانون نیاو ... . در  یدادن امکانات درمان اریدر اخت

چگونه است بحث  تیکار حما و ساز نکهیالزم را صورت دهد. ا یها تیجه، حمابود یعنیاز محل منابع خود  دیدارد و با

 مهیب یاما اگر کسان رند،یگ یم رارق تیمورد حما گر مهیب یها صندوق قیدارند از طر مهیب یکسان یاست. قاعدتا وقت یمفصل

 .شوند یم تی، مشمول حماما ییایجغراف یها کردن در مرز یو زندگ یرانیداشتن شناسنامه ا لیندارد تنها به دل

 

قانون  ۲۹صحبت شده است. اصل  یاجتماع نیتام یاز افراد برا تیدرباره حما یو واضح در قانون اساس حیصورت صر به

و  ها مهیب ،یبودجه عموم قیدارد و منابع الزم را هم از طر تیحما فهیکه دولت وظ میشو یمتوجه م میرا که بخوان یاساس

سالمت  ای شتیدچار نقص در مع یباشد که کس یا به گونه ها تیحما دی. بر اساس قانون باکند یم نیتام یمردم یها مشارکت

 نشود

 یکاف ها تیکه حما اند دهیعق نیاز شهروندان و کارشناسان بر ا یاریاما بس دهد، یالزم را انجام م یها تیاست حما یمدع دولت

 وجود دارد؟ ها تیحمابودن  یرکافیبودن و غ یکاف یبرا یاریمع ای. آستین

مشخص  شوند، یم تیکه مشمول حما یو کسان تیحما ی. عنوان شد که متولمیدار یاجتماع یها تیبه نام کف حما یمفهوم ما

که  دیآ یم شیسوال پ نیا م،یکرونا بپرداز وعیاز ش یآمده ناش شیپ تیو به موقع میصحبت کن یهستند. اگر به صورت مصداق

الزم را داشته باشد، اما  یها تینه؟ به نظر من دولت تالش کرده است که حما ایبوده است  یفته کافصورت گر یها تیحما ایآ

به همان مفهوم کف  دیبا ،یبه اندازه کاف مییگو یم نکهیکار را صورت دهد. ا نیا ینتوانسته به اندازه کاف لیبه هر دل

 نییدولت تع ،یاعداد اقتصاد ریمثل سا دیعدد را با نیا عدد است و کی یاجتماع تی. کف حمامیبرگرد یاجتماع یها تیحما

و  یعدد سر باز زده شده است. چرا خط فقر، خط گرسنگ نیا نییقبل از تع یها دولت و چه در دولت نیکند. متاسفانه چه در ا

 یها تیما بگذارد تا بر اساس آن کف حما اریدر اخت یعدد تواند یخطوط م نیمشخص بودن ا ست؟یآن مشخص ن رینظا

معلوم است. در  شود، یخطوط و عدد مشخص نم نیقبل ا یها دولت و دولت نیدر ا نکهیا لی. البته دلمیکن خصرا مش یاجتماع

 یخط گرسنگ ایاعالم شود که خط فقر  ی. وقتفتدیبر گردن دولت ب یتعهد شود یخطوط و عدد باعث م نیو اعالم ا نییواقع تع

 الزم صورت نگرفته است؟ یها تیمشخص است، چرا حما وطخط نیا یکه وقت شود یم جادیسوال ا نیفالن عدد است، ا

 را همان سبد معاش دانست؟ یاجتماع یها تیکف حما توان یم ایآ

چقدر است و  یاجتماع تیکف حما نکهی. بحث درباره اکند یم نییهستند که دولت تع یاعداد نهایکه عنوان شد ا همانطور

 یاریکف مشخص نشده است؟ چرا ما مع نیاست که چرا اساسا ا نیاست. االن بحث ما ا یگریاله دشود، مس نییتع دیچگونه با

مثل  یدولت یها . نهادمیبود یعموم یها از طرف دولت و نهاد ییها تیشاهد حما ریاخ یها ما در ماه م؟یندار تیحما یبرا

به  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یصورت کل داشتند و به ییها تیامداد حما تهیمثل کم یعموم یها و نهاد یستیبهز

 یها مشخص است. بسته رفتهصورت گ یها تیرا صورت داد. حما ییها کار یاجتماع نیعنوان وزارتخانه مسئول در امر تام

بدهند  تالیها تسه کار و اعطا شد، وعده داده شده به کسب یتومان لونیم کیداده شد، وام  یبه تعداد یهزار تومان ۶۰۰تا  ۲۰۰

 دیبا ها تیحما مییکه بگو میهم ندار یاست که ما عدد نیاما مساله ا ستند،ین یصورت گرفته کاف یها تیو ... . از نظر من حما

و  یدرباره خطوط فقر، گرسنگ یکارشناسان و افراد مختلف اظهارات ای گرید یها باشد. ممکن است نهاد یتا کاف بود یم درچق

را  تیکف حما دیبا تیحما یندارد. دولت به عنوان متول تیرسم نیکنند. ا نییرا هم تع ها تیکف حما ی... داشته باشند و حت

 .دارند، کمک کند تیبه حما ازیکه ن یمشخص کند و بعد هم در اجرا به افراد

 



د تا بر ما بگذار اریدر اخت یعدد تواند یخطوط م نیمشخص بودن ا ست؟یآن مشخص ن ریو نظا یخط فقر، خط گرسنگ چرا

خطوط و عدد مشخص  نیقبل ا یها دولت و دولت نیدر ا نکهیا لی. البته دلمیرا مشخص کن یاجتماع یها تیاساس آن کف حما

 معلوم است شود، ینم

به جز  گرید یها . در کشورمیرو هست به هم رو تگریحما یها ما با تعدد سازمان رسد یبه نظر م تیاز مساله کف حما گذشته

هستند و نه  یها نه دولت نهاد یبرخ رانیاما در ا کنند، یکمک م دگانید بیمردم نهاد هم به آس یها سازمان ،یلتدو یها تیحما

 کند؟ ینم جادیا یها مشکل تعدد نهاد نیا ای. آندهم دار تیحما فهینهاد که وظ مردم

قانون  ۲۹صحبت شده است. اصل  یاجتماع نیتام یاز افراد برا تیدرباره حما یو واضح در قانون اساس حیصورت صر به

و  ها مهیب ،یبودجه عموم قیدارد و منابع الزم را هم از طر تیحما فهیکه دولت وظ میشو یمتوجه م میرا که بخوان یاساس

سالمت  ای شتیدچار نقص در مع یباشد که کس یا به گونه ها تیحما دی. بر اساس قانون باکند یم نیتام یمردم یها مشارکت

کند و منابع حاصل از مشارکت  ییرا شناسا ازمندیداشته باشد و افراد ن یراهبرد دیبا فهیوظ نیعمل به ا یبرانشود. دولت 

خود  فیکرد که دولت به وظا نوانع دیبا یعموم یابیارز کیآنها قرار دهد. در  اریرا در اخت یتیحما یها بودجه ای یمردم

الزم  یشتریب ییها تیحما رسد ی. به نظر مستین یکاف ها تیاما حما تالش شده است، دیعمل نکرده است. شا نهیزم نیدر ا

 یاجتماع یها تیقبل که از اعالم کف حما یها دولت بر خالف دولت نی. الزم است امیبرس یاجتماع ها تیاست تا به کف حما

بحث درباره  یجا گریاس داس نیعدد هدفمند شوند. بر ا نیبر اساس ا ها تیکند و حما نییتع یعدد مشخص اند، هسر باز زد

کرد که به  توان ینبوده و چه کار م یکاف ها تیحما لیپرداخت که به چه دل نیبه ا توان یم ها تینبودن حما یبودن و کاف یکاف

مانند کف  یو ... و عدد یاست که خطوط فقر، گرسنگ تیمسئول ازفرار  ینوع نی. امیبرس یاجتماع یها تیکف حما

 .ردیصورت گ نهیزم نیدر ا یاصالحات دیو با شود ینم نییعت یاجتماع یها تیحما

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 

   !رندیگ یخدمت نم انیپاداش پا گریادامه دارد/ کارگران د« حق سنوات کارگران»کاهِش 

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

تومان  ونیلیم ۳ اش، یافتیدر یایحقوق و مزا نیکارگاه کار کرده و آخر کیسال در  ستیکه مثال ب یکارگر ن،یاز ا شیپ تا

 گرفت؛ یخدمت م انیتومان به عنوان پاداش پا ونیلیم ۶۰ یعنیتومان  ونیلیتا سه م ستیساله، ب ستیب تیفعال انیبود، در پا

بخرد و  دیپرا نیماش کی توانست یتومان الاقل م ونیلیم ۶۰ نیچند فرزند؛ با ا حبکارگر مستاجر است و صا نیا دیفرض کن

تومان  ونیلیم ۶۰ نیا افتیدر یرا پر کند اما حاال حق قانون یبازنشستگ یزندگ یها سوراخ ،یرکشفرزندانش با مساف ایخود 

امسال( از کارگر گرفته شده  بهشتیدر ارد آن یدر اسفند سال قبل و مکمل اصالح یاول یعدالت )را وانید یمتوال یبا دو را

  .است

  

بدون وقفه نازل شده،  یرانیبر سر کارگران ا یآسمان یه همچون بالگذشت یها که در دهه یبتیمص لنا،یگزارش خبرنگار ا به

راِه نافرجام و بدعاقبت را  نیا یبتوان نقطه ابتدا دیبوده است. شا یدرپ یمکرر و پ «یساز حقوق یب»و  «یساز ارزان»

موقت  یر قراردادهادانست که با لباس قانون پوشاندن ب یشمس ۷۰در دهه  تعدال وانید یعموم اتیه ۱۷۹صدور دادنامه 

 .مستمر محروم ساخت یقرارداد دائم در کارها یِ کار، کارگران را از حق مسلم و قانون

 کارگران یساز حقوق یب روند

به خود  تیرنگ واقع یکی یکی ه،یسودجو و صاحبان سرما یبورژواز یخیها و آمال تار شد تا خواسته یزیدادنامه دستاو نیا

( اصالت را در ریرپذیتفس یو تا حدود رشفافیشود. ماده هفت قانون کار )هرچند مبهم، غ محقق ینیو در جهان ع ردیبگ

به  -شوند یمحسوب م« کار مستمر» یقانون فیفعال کشور براساس تعر یا ها و پروژه درصد کارگاه ۹۰که -مستمر  یکارها

دائم، قرارداد موقت منعقد کرد.  یدر کارها توان یم دیگو یبا صراحت کامل م ۱۷۹دائم کار داده است اما دادنامه  یقراردادها

به  یرانی: کارگر اردیخود بگ به تینرم نرمک رنگ واقع دار، هیطبقه سرما یینها یباز شد که آرزو یراه بیترت نیبه ا

  .و ارزان بدل شد حقوق یب یکارگر

 

 ایاضافه پرداخت  یالیا بدون دادن راو ر توان یراحت م یلیندارد و خ زیچ چیبر ه ییادعا چیه گرید« ارزان کارگر»

 .کرد کاریغرامت، از کار ب

و  طیو شرا کند یم فیکه تعر یدر همه معادالت گذارد، یم« دائم یقراردادها»قانون کار فرض را بر  یاست که وقت مسلم

درصد کارگران  ۹۵ یطرف معادله، کارگِر قرارداد دائم است اما وقت کی دهد، یاز کارگر قرار م تیحما یکه برا یضوابط

 .را از آنها سلب کرد یحقوق قانون ریسا توان یراحت م یلیشدند، خ قتقانون، قرارداد مو فرض شیکشور، خالف روح و پ



اگر قانون هم  یمثال کارگر قرارداد موقت حت فتدیشکل روابط کار اتفاق ب رییبا تغ یپنهان و بطئ یلیخ تواند یم تیسلب نیا 

 تیندارد؛ اما سلب یابی تشکل یبرا یا و اراده لیتما هراسد، یندارد و از روز خاتمه قرارداد م «یشغل تیامن»اجازه بدهد چون 

که با صدور  یساز حقوق یب یهم دارد؛ وجه آشکار و به اصطالح قانون یگریوجه د گران،کار یو شغل یو حذف حقوق صنف

 یهمه حقوق مندرج در قانون کار برا کنند یکه اقرار م یا یاسناد قانون افتد؛ یها اتفاق م دادنامه ایها  ها، دستورالعمل بخشنامه

 تیکه ماه یطیدر شرا یجرم موقت بودن قرارداد )حت بهشده است و کارگر قرارداد موقت  یکارگراِن قرارداد دائم طراح

 نیندارد. آخر یق و حقوقح چیآشکار است( ه یتخلف قانون کیکارش مستمر است و خوِد عقد قرارداد موقت در کار مستمر، 

 توسطکار است که  یساالنه حق سنوات قراردادها هیبودن تسو الحساب یعل یاصالح رأ ها، یساز حقوق یب نینمونه از ا

  .مصوب و ابالغ شده است ،یماه سال جار بهشتیعدالت در ارد وانید

 خدمت از کارگران گرفته شد؟ انیحق پاداش پا چگونه

مملکت، بازنشست  یو سازندگ دیسال تالش و خدمت به تول یکه بعد از س یکارگران دیسال گذشته، همه اماز اسفندماِه  شیپ تا

به  یخدمت خود را حت یانیپا یبود. کارگران اگر سالها« خدمت انیپاداش پا»به عنوان  یجزئ یمبلغ افتیبه در شدند، یم

زمان خاتمه هر  ایهر سال  انیآنچه که پا کردند، یثابت کار مکارگاه  کیماهه در  هس ای کماههیعنوان کارگر قرارداد موقت 

 ،یبازنشستگ ایدر زمان خاتمه کار  ت،یو در نها شد یمحسوب م الحساب یعل گرفتند یم« حق سنوات»قرارداد به عنوان 

به « خدمت انیداش پاپا»گرفته شده را به نرخ روز محاسبه کرده و در قالِب  یها التفاوت حق سنوات کارفرما مکلف بود  مابه

هر سال خدمت کارگر در کارگاه، محاسبه  ی( برایافتیحقوق در نیماه حقوق )آخر کیمعادل  دیبا یعنیکارگران بپردازد. 

 فیتکل کیقانون کار،  ۲۴پرداخت، براساس ماده  نی. اشد یم زیخدمت به حساب کارگر وار انیشده و به عنوان پاداش پا

 .است انیکارفرما یاعدول بر رقابلیو غ ینقانو

و  دیرس یتومان م ونیلیبه چند ده م دیو قابل توجه نبود اما بازهم شا ریخدمت چندان چشمگ انیپاداش پا نیگرچه مبلغِ ا  

سال تمام به عنوان کارگر قرارداد موقت  یس یحت ای ستیب ایبود که ده  یکارگر یکوچک برا یو دلخوش دیام کی جهیدرنت

. اما در اسفندماه سال گذشته، شود یکار کرده و الجرم در آن کارگاه، صاحب حق آب و گل محسوب مکارگاه ثابت  کیدر 

 افتیکارگران قرارداد موقت( از حق در تیاکثر یعنیبود ) کسالی ریکه مدت قراردادشان ز یابتدا کارگران قرارداد موقت

به همه کارگران قراردادموقت  یساز حقوق یب نیا ،یارماه سال ج بهشتیدر ارد تیخدمت محروم شدند و در نها انیپاداش پا

 شتریب ای کسالهیکه قرارداد  یبودن حق سنوات ساالنه، کارگران قراردادموقت الحساب یعل ی: با اصالح راافتی یکشور تسر

 .خدمت محروم شدند انیپاداش پا افتیهم دارند، از در

 یرا نیو معادن کشور صادر شد؛ ا عیصنا ،یاتاق بازرگان سیب به رئدر هفدهم اسفند ماه سال  گذشته و خطا یرا کی ابتدا

دارند،  کسالهی ایسال  کی ریموقت ز یکه قراردادها یکارگران یمحاسبه حق سنوات، برا رییعدالت با تغ وانیصادره توسط د

 نیساخت و اعالم کرد ا کارگاه ثابت محروم کیدر  تیبعد از اتمام فعال خدمت انیپاداش پا افتیکارگران را از در نیا

است  «یقطع» رند،یگ یکمتر است، آنچه در خاتمه هر قرارداد کار به عنوان حق سنوات م ای کسالهیکارگران که قراردادشان 

بابت حق  یحق گرید -سال باشد ستیب ایهرچند اگر بعِد ده  – تیفعال یخاتمه کل ایدر کارگاه  یدر زمان قطع همکار گریو د

 .رندیگ یخدمت نم انیو پاداش پاسنوات ندارند 



 
که  ییاز آنجا ندیگو یم یمواجه شد. فعاالن کارگر یعدالت، با اعتراض کارگران و فعاالن کارگر وانیهفدهم اسفندماه د یرا

درصد، قرارداد موقت  ۹۵ نیدرصِد ا ۹۰از  شیدرصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز ب ۹۵از  شیب

خدمت محروم کرده  انیرا از حق پاداش پا رانیدرصد طبقه کارگر ا ۹۰از  شیب ،یرا نیسال دارند، ا کی ریز ای کسالهی

کارگاه کار کند، روز  کیشونده در  دیتمد ی کسالهیسال تمام با قرارداد  یکارگر س کیاگر  یحت ،یرا نیاست. در واقع با ا

 .ردازدپ یبابت حق سنوات به او نم یالیکارفرما ر یبازنشستگ



دست  یرا رو یعدالت، آب پاک وانید یماه سال جار بهشتیارد افت؛یخاتمه ن نجایبه هم« خدمت انیحق پاداش پا»سلِب  اما

سال هم دارند، از  کیاز  شتریکه قرارداد ب ییآنها یحت یعنیو اعالم کرد همه کارگران قرارداد موقت،  ختیکارگران ر

 گریهر قرارداد به عنوان حق سنوات گرفته اند، د انیپا ایهر سال  انیاچه در پخدمات محروم هستند و آن انیپاداش پا

 .شود یمحسوب م یو قطع ستین الحساب یعل

 دهینام« کار یساالنه حق سنوات قراردادها هیبودن تسو الحساب یدر خصوص عل ۲۷۲۷شماره  یاصالح رأ»در متن آنچه  

 یبه صورت کل یعدالت ادار وانید یعموم أتیه ۴/۱۰/۱۳۹۸ -۲۷۲۷شماره  یاز آنجا که در رأ هذا،یعل»شده، آمده است: 

در  نیشده است و ا یتلق الحساب یعل شود یهر سال تحت حق سنوات پرداخت م انیکار موقت، آنچه که در پا یدر قراردادها

ق سنوات به کارگر ذمه کارفرما کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت ح ایساله  کیاست که چنانچه قرارداد  یحال

 یعدالت ادار وانید یمومع أتیه ۴/۱۰/۱۳۹۸ -۲۷۲۷شماره  یرأ لیدل نیبه هم شود، یم یاز بابت پرداخت حق سنوات بر

 نیو با ا شود یمطابق استدالل مذکور اصالح م یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک ۹۷تبصره ماده  یدر اجرا

 پردازد، یکمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات م ایو  کسالیقرارداد کار موقت  انیکارفرما در پاوصف آنچه که 

شماره  یندارد و باتوجه به مراتب، رأ یگرید فیتکل یفرض نیکارفرما با پرداخت حق سنوات در چن ودارد  یجنبه قطع

که ذکر  یدر حد یعدالت ادار وانید یاجتماع نیکار و تأم مه،یب یتخصص أتیه ۲۸/۳/۱۳۹۸ -۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸

 یبودجه وزارت امور اقتصاد یاجرانظارت بر  رکلیمد ۹/۴/۱۳۹۴ - ۷۴۰۱۶/۵۶و اطالق نامه شماره  گردد یشد نقض م

 «.شود یابطال م ثیح نیاز هم ییو دارا

 عدالت وانید ریاخ یرا جینتا

مستمر است و  تشانیهرچند فعال-که کارگران قراردادموقت هستند  رانیدرصد طبقه کارگر ا ۹۵به بعد،  نیحساب، از ا نیا با

و  یهمه جوان یوقت یعنیدر کارگاه،  تیدر زمان خاتمه فعال -دهند یثابت را انجام م تیفعال کیکارگاه ثابت،  کیسالها در 

 ستیکارگر ب کی تواند یرما مخدمت ندارند. کارف انیپاداش پا افتیدر یبرا یحق چیه د،ان گذاشته دیتول یخود را پا تیخالق

 یالیکند و به او ر رونیب یفیو تکل نهیهز چیسه ماهه، بدون ه ایکارگر دو ماهه  کیراحت مثل  یلیساله را خ یس ایساله 

  .نپردازد تیسال کار و فعال همه نیبابت ا

است؛ در « طبقه کارگر یساز وقحق یب»در  یگریماه امسال اتفاق افتاده، نقطه عطف د بهشتیآنچه در ارد رسد ینظر م به

 کینژاد و  یبار در دولت احمد کیدهند ) رییتغ انیبارها تالش کردند که قانون کار را به نفع کارفرما یدهه نود شمس نیهم

ً از هدف غا یعنی دند؛یکارگران روبرو شدند و به هدف خود نرس سترده( اما با اعتراضات گیبار در دولت روحان  ییموقتا

 یها ها و دستورالعمل گرفتند با صدور بخشنامه میگرفتند؛ تصم شیدر پ یگرید یبرداشتند اما در واقع، راه فرعخود دست 

کنند؛ آنقدر بخشنامه و دستورالعمل صادر  دایدست پ کیقانون کار در عرصه پرات رییتغ یعنیخود،  انیبه هدف سال ،یجانب

است  ۶۹کاغذ همان قانون کار سال  یاند؛ آن وقت گرچه قانون کار رونم یباق یحق و حقوق چیکارگر ه یبرا گریکنند تا د

 !شود یآن اجرا نم یاز بندها کی چیو در عمل، ه ماند یم یکاغذ باق یاما همان رو

قانون کار اشاره  ۲۴عدالت  به ماده  وانید ریاخ هیشوراها( در ارتباط با اصالح یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه یبیحب نیحس

مدت موقت، کارفرما مکلف است  ای نیدر صورت خاتمه قراردادکار، کار مع دیگو یقانون کار م ۲۴: ماده دیگو یو م کند یم

متناوب،  ای یهرسال سابقه اعم از متوال یبکار اشتغال داشته است، برا شتریا بیسال  کیکه مطابق قرارداد  یبه کارگر

با  ۲۴که ماده  ی. موقعدیپرداخت نما یکار به و انیپا یایعنوان مزاماه حقوق به  کیمعادل  یحقوق، مبلغ نیبراساس آخر

نشود؟! اگر  یتلق الحساب یکار عل دقراردا انیدر پا یمتناوب"، چرا سنوات پرداخت ای ی"اعم از متوال دیگو یصراحت م

اگر کارگر در همان کارگاه،  یاست، ول یقطع  یافتینشد و رفت، سنوات در دیقرارداد، قراردادش تمد ایسال  انیکارگر در پا

ا ی یباتوجه به عبارت "اعم از متوال دهد ی( ادامه مشتریب ای کسالهیماهه تا ۳قرارداد )از  دیسالها به کارش در قالب تمد

 الحساب یدر زمان اشتغال، عل یافتیسنوات در دیخدمت، حق مسلم کارگر است و لذا با انیپاداش پا افتی، در۲۴متناوب" ماده 

  .شود یتلق

 ۱۷۹مانند دادنامه  گریکنند تا بار د یرا  چماق انیکارفرما وانید یاصالح یرا نیقصد دارند ا رسد یبه نظر م ،یبیگفته حب به

قانون کار را به نفع خود و به ضرر  ۲۴بکوبند بر سر کارگر و ماده  ۱۳۷۵درسال  یعدالت ادار وانید یعموم اتیه

 .ندینما ریکارگران تفس

 یو را دهد یاثر م بیترت انیکارفرما یسرعت به تقاضاها نیچرا با ا یعدالت ادار وانید دانم ی: من نمدهد یادامه م یو

  !ستند؟یکشور ن نیکارگران شهروند ا ایآ کند؛ یصادر م

دادنامه باشد؛  کسالهیقرارداد موقت  نکهیبر ا یوزارت کار مبن ۴۰: دستورالعمل کند یدست اشاره م نیاز ا ییها به نمونه او

 وانید ۱۷۹قانون کار در دادنامه  ۷ماده  ۲کردن سنوات و مفهوم مخالف از تبصره  یتلق  الحساب یبر عل یمبن ۲۷۲۷

 .عدالت



تومان  ونیلیم ۳ اش، یافتیدر یایحقوق و مزا نیکارگاه کار کرده و آخر کیسال در  ستیکه مثال ب یکارگر ن،یاز ا شیپ تا

 گرفت؛ یخدمت م انیتومان به عنوان پاداش پا ونیلیم ۶۰ یعنیتومان  ونیلیتا سه م ستیاله، بس ستیب تیفعال انیاست، در پا

بخرد و  دیپرا نیماش کی توانست یتومان الاقل م ونیلیم ۶۰ نیچند فرزند؛ با ا حبکارگر مستاجر است و صا نیا دیفرض کن

تومان  ونیلیم ۶۰ نیا افتیدر یند اما حاال حق قانونرا پرکن یبازنشستگ یزندگ یها سوراخ ،یفرزندانش با مسافرکش ایخود 

امسال( از کارگر گرفته شده  بهشتیدر ارد آن یدر اسفند سال قبل و مکمل اصالح یاول یعدالت )را وانید یمتوال یبا دو را

 دیکابوس جد کی، حساب نیاز خط فقر؛ با ا تر نییپا اریبس یو حقوق بازنشستگ ماند یحساب، کارگِر بازنشسته م نیاست؛ با ا

 انتوم ونیلیبدون چند ده م یبدون حق و حقوق، حت یِ کارگر اضافه خواهد شد: کابوس بازنشستگ یها ها و کابوس به رنج

 !خدمت انیپاداش پا

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 

کارگران  مهارت/ یها صدور کارت نهیهز یهزار درصد شیکردستان به افزا یکارگران ساختمان انتقاد

   کارندیب یبرهه زمان نیدر ا یساختمان

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

 
 نیدر ا یمهارت/ کارگران ساختمان یها صدور کارت نهیهز یهزار درصد شیکردستان به افزا یکارگران ساختمان انتقاد

 کارندیب یبرهه زمان

مهارت در  یها کارت دیدور و تمدص نهیهز یهزار درصد شیاستان کردستان به افزا یکارگران ساختمان یصنف یها تشکل

  .کارگران انتقاد دارند یکاریب طیشرا

  

 نهیآور هز و سرسام یناگهان شیاز افزا لنا،یاستان کردستان در تماس با خبرنگار ا یکارگران ساختمان یصنف یها انجمن

 .انتقاد کردند یمهارت کارگران ساختمان یها کارت دیصدور و تمد

مهارت  یها کارت دیصدور و تمد نهیهز رمنتظرهیو غ بیعج یکشور در اقدام یا و حرفه ی: سازمان فنندیگو یها م انجمن نیا

صدور  ای دیتمد نهیهز نیکه تا قبل از ا ستیدرحال نیداد. ا شیدرصد افزا ۱۰۰۰ زانیرا به م یکارگران ساختمان

 .است دهیهزار تومان رس ۵۰به   یرصدد ۱۰۰۰ شیبا افزا کنونهزار تومان بود که هم ا ۵مهارت،  یها نامهیگواه

اقدام قابل  نیا ،یکارگران ساختمان یوساز و عدم بضاعت مال ها، باتوجه به رکود موجود در بخش ساخت انجمن نیگفته ا به

 .شود دنظریمهارت تجد یها صدور کارت متیدر ق دیو با ستیقبول ن



 یدرصد ۷۰، ۶۰ یکاریکردستان( از ب یکارگران ساختمان یصنف یها کانون انجمن سی)رئ یقیصد لیکائیم ن،یاز ا شیپ

باشند،  مهیاگر ب یحت کارشدهیکارگران ب نیخبر داده و اعالم کرده بود: ا دیاستان کردستان در سال جد یکارگران ساختمان

 ندارند یکاریب مهیب

١٣٩٩/۰٣/۰۶  

. 

 

  دهد؛ ینشان م یگزارش مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 رانیدر ا یکاریب مهیب رانیبگ یمستمر شیافزا

١٣٩٩/۰٣/۰۶   

 
 رانیدر ا یکاریب مهیب رانیبگ یمستمر شیافزا

  .شده است شتریهزار نفر ب ۱۵حدود  ۹۸در سال  یکاریب مهیب رانیبگ یمستمر تعداد

  

 یت تعاون، کار و رفاه اجتماعوزار یاطالعات مندرج در گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبرد لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

نفر در سال گذشته  ۸۲۹هزار و  ۲۶۳، به ۹۷نفر در سال  ۲۸۶هزار و  ۲۵۹از  یکاریب مهیب رانیبگ یمستمر دهد ینشان م

شده است. در سال  شتریب رانیدر ا یکاریب مهیب رانیبگ یکه تعداد مستمر استبوده  یسال متوال نیدوم یبرا نیاست. ا دهیرس

 .گرفتند یم یکاریب ینفر مستمر ۵۹ار و هز ۲۲۱، ۹۶

همچون  یو موارد یزلزله، آتش سوز ل،یمانند س رمترقبهیو به علت حوادث غ یاراد ریکه به طور غ یاساس قانون کسان بر

 یکاریبه منظور ثبت ب یا سامانه رانیکرونا در ا وعیهستند. به دنبال ش یکاریب مهیب افتیشده باشند، مشمول در کاریکرونا ب

 .شد یانداز راه یکاریب یمستمر افتیدر یبرا

 کارشدگانیب یکاریب مهیب تیوضع نیوزارت کار( در مورد آخر یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلی)مد ییبابا مسعود

 نیاند و از ا ثبت درخواست کرده یکاریب مهینفر در سامانه ب ۳۶۶هزار و  ۸۲۳کرونا، اظهار داشت: تاکنون  وعیاز ش یناش

 .اند شده یکاریب مهیب ینفر مشمول برقرار ۳۳۱هزار و  ۶۸۹تعداد 

١٣٩٩/۰٣/۰۶ 

 

 ۲١ شی/ افزامیشکن یهزار تومان را م ۸۰۰و  ونیلیم ۲به  یمستمر شیبر سر افزا یخط قرمز هر

   میشناس ینم تیرا به رسم یتوافق چیپوچ است/ ه یحداقل مستمر یدرصد

١٣٩٩/۰٣/۰۷  

 یبرا یهشدار داد که جامعه بازنشستگان با هر توافق یاجتماع نیتام ریبگ یبازنشسته و مستمر کانون کارگران سیرئ ئائب

  .کند یسطوح، مخالفت م ریسا یو مستمر یحداقل مستمر کسانی شیافزا

  



حداقل  یدرصد ۲۱ شیافزا یبرا یجامعه بازنشستگان با هر توافق نکهیا انیبا ب لنا،یدر گفتگو با خبرنگار ا «یمیکر یدعلیع»

 یکانون عال یاز اعضا»گفت:  کند، یمخالفت م زان،یم کیسطوح به  ریسا یو مستمر یحداقل مستمر نییو تع یمستمر

هزار تومان  ۸۰۰و  ونیلیم ۲به  یحداقل مستمر شیخواستار افزا حیصر یلیکه خ میخواه یم یاجتماع نیبازنشستگان تام

  «.رفاه هشدار بدهند ریسطوح به وز ریسا یو مستمر یمستمرحداقل  یدرصد ۲۱ شیشوند و در مورد عواقب افزا

درصد،  ۲۱مانند  یاعداد»است، گفت:  یا هودهیکار ب یحداقل مستمر نییتع یبرا« درصد»مذاکره بر سر  نکهیا انیبا ب یو

 ۲ زانیبه م یرحداقل مستم نییوکاست خواستار تع کم یب دیآن رفت؛ بلکه با رشیپذ رباریز دیاست و نبا یرد گم کن یبرا

  قانون بودجه به عنوان حداقل حقوق بازنشستگان ۱۲که دولت در تبصره  یعدد یعنیهزار تومان شد؛  ۸۰۰و  ونیلیم

  «.ها درنظر گرفته است صندوق

 شیبر سر راه افزا یو هر خط قرمز میتعارف ندار چکسیبا ه زانیم نیتا ا یمستمر شیبر سر افزا نکهیا انیبا ب یمیکر

در قبال  دیبا ۹۹قانون بودجه سال  ۱۲مو، تبصره  به مو»گفت:  م،یشکن یهزار تومان را م ۸۰۰و  ونیلیم ۲به  یمستمر

خود  یرسا ی( صدایاجتماع نی)روز تام ریت ۲۵صورت در روز  نیر ایشود. در غ تیرعا یاجتماع نیتام رانیبگ یمستمر

   «.میرسان یکار م ریو وز یاجتماع نیسازمان تام رعاملیرا به گوش مد

درصد از  ۷۰که  رانیحداقل بگ یمستمر نییدر تع یاجتماع نیتام ریبگ یکانون کارگران بازنشسته و مستمر سینائب رئ 

توجه شود،  ۹۹سال  یو  تورم ابتدا ۹۸سال  یانتها یدرصد ۴۱به تورم  دیبا دهند یم لیبازنشستگان سازمان را تشک تیجمع

  «.سفره بازنشستگان است دنیبر یو به معنا پوچپوچ در  یتمرحداقل مس یدرصد ۲۱ شیافزا»گفت: 

که دو  دهد یدولت خبر م اتیبه ه یحداقل مستمر یدرصد ۲۱ شیافزا شنهادیسازمان از ارسال پ یطیدر شرا»افزود:  یو

 نی؛ چرا احداقل دستمزد را ابالغ کند شیدرصد افزا ۲۱ماه وقت بازنشستگان را تلف کرد. اگر سازمان قصد داشت همان 

  «!را ابالغ کند یدرصد ۲۱ شیماند که سرآخر سازمان افزا نیزمبازنشستگان بر  یهمه وقت تلف کرد؟! دو ماه مستمر

 یابالغ شد، به آن هجوم بردند؛ چراکه روز یمستمر یدرصد ۲۱ شیکه مصوبه افزا یبازنشستگان از زمان»افزود:  یمیکر

 نیکه محکوم به شکست و اعتراض است. بنابرا یتوافق رد؛یصورت گ یتوافق یدرصد ۲۱ شیکه بر سر افزا دندید یرا م

را به دولت ابالغ  یدرصد ۲۱ شیافزا ییروشن کند که بر چه مبنا ومالحظات را کنار بگذارد  دیبا یاجتماع نیسازمان تام

  «.کرده است

بلکه قرار بود  رد،یعدد صورت گ نیبر سر ا یتوافق چیقرار نبود که ه یدرصد ۲۱ شیتا قبل از از ارسال افزا»افزود:  یو

بر سر درصد نشود اما حاال درصد مالک قرار  یصحبت چیهزار تومان برسد و ه ۸۰۰و  ونیلیم ۲به  یکه حداقل مستمر

 «!گرفته است

١٣٩٩/۰٣/۰۷  

 

   هاست دولت یقانون فهیوظ یمسکن کارگر نینگرفته است/ تام یدولت نیهاست زم اسکان سال

١٣٩٩/۰٣/۰۷  

 هاست دولت یقانون فهیوظ یمسکن کارگر نینگرفته است/ تام یدولت نیهاست زم سال اسکان

ما قرار نداده است.  اریساخت مسکن کارگران در اخت یبرا ینیهاست دولت زم اسکان گفت: سال هیاتحاد رهیمد اتیه عضو

  .میده یم انجام میالزم را انجام دهد ما هم هر چه در توان دار یها تیاگر دولت حما

  

که به موضوع حق مسکن کارگران  «یرانیکارگر ا» ینترنتیدر برنامه ا یحق پرست لیاسماع لنا،یگزارش خبرنگار ا 

درصد  نیب نی. در امیکارگران مواجه هست نییو دستمزد پا یزندگ یها نهیهز شیاختصاص داشت، عنوان کرد: امروز با افزا

 یتشکل جادیاول بعد انقالب در تدارک ا یها مربوط به مسکن است. از همان سال یها نهیکارگران، هز یها نهیاز هز ییباال

 .میمسکن کارگران بود نیتام یبرا ریفراگ

 کیداشتند، اما  تیمسکن کارگران فعال نهیدر زم ییها یاول بعد انقالب تعاون یها ادامه داد: قبل از انقالب و در سال او

 جادیمسکن در سراسر کشور ا یها یاسکان با دور هم جمع کردن تعاون هیود نداشت. اتحادوج نهیزم نیدر ا ریفراگ هیاتحاد

 .شد

١٣٩٩/۰٣/۰۷  

 

و  یبند طرح طبقه یخوزستان مقابل اداره کار/ خواستار اجرا ییکارگزاران مخابرات روستا تجمع

   میحقوق هست یساز همسان

١٣٩٩/۰٣/١۰  



 
استان، خواستار بهبود  نیاستان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار ا ییروستااز کارگزاران مخابرات  یامروز جمع صبح

  .خود شدند یشتیمع تیوضع

  

استان خوزستان با تجمع مقابل اداره کار  ییاز کارگزاران مخابرات روستا  یصبح امروز جمع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .خود شدند یشتیو مع یشغل تیاستان، خواستار توجه به وضع

خود را  یها کند، خواسته یدگیما رس یبه مطالبات جد میاز اداره کار درخواست دار نکهیا انیتجمع، با ب نیدر ا حاضران

 :کنند یمطرح م نگونهیا

 .و آرا گرفته شده از مراجع حل اختالفات اداره کار یعدالت ادار وانیشده د دییطبق بخشنامه تا یبند طرح طبقه یاجرا

در قانون  نکهیپرسنل طبق عرف کارگاه برابر قانون کار؛ باتوجه به ا گریبرابر د اتیحقوق و دادن رفاه یساز همسان     

 یایطبق عرف کارگاه تمام مزا دیپس با میهست کسانیو  شودیم زیوار مهیب یکد کارگاه کیبا  میکارگزاران و پرسنل دا

                      .میبرخوردار  باش یقانون

پرسنل در چارت  گریاند و قرار گرفتن آنها برابر د شده میکارگزاران، قرارداد دا نکهیبا توجه به ا ینیکارگز احکام  صدور

                  .یسازمان

مبالغ  یشده و مکلف است تمام یمخابرات خصوص ۸۸بعد از  نکهیهمکاران با توجه به ا مهیمعوقات ب یشدن تمام روز به

 یاز سو دیدارند که با ییا مهیاز همکاران معوقات ب یلیا برعهده مخابرات است که متاسفانه خسهم کارگر و کارفرم مهیب

 .دیاین شیپ یشکلآنها م یبازنشستگ یشود تا برا زیمخابرات وار

را مشخص  مهیب نهیما به التفاوت مزد گروه محاسبه و هز دیهستند با یهمکاران اکثرا در شرف بازنشستگ نکهیتوجه به ا با

محاسبه و اعمال شود؛  مهیب نیتوسط مامور ییاجتما نیتام مهیشده در حل اختالف ها توسط ب نییند و طبق گروه و مزد تعکن

 .شود فیتکل نییتع دیبا زیکار ن یدرصد سخت ۴ مهیب نیهمچن

١٣٩٩/۰٣/١۰  

 

  

  

   تپه اعالم شد هفت شکریمجتمع ن یاز کارگران فن یپاپان کار تعداد

١٣٩٩/۰٣/١۰  

  .مجتمع خبر دادند نیبخش صنعت در ا ینفر از کارگران فن ۷۰کار حدود  انیدر مجتمع هفت تپه از پا یمنابع خبر یخبر

  



کارخانه  راتیشاغل در واحد تعم یکارگر فن ۷۰به  کیهفته گذشته نزد یگفتند: از ابتدا لنایبه خبرنگار ا یکارگر منابع

 .شدند کاریبودن کار خود، ب یفصل لینکرده و به دل دایرا پمجتمع  نیاجازه ورود به ا« هفت تپه شکرین»

اند به عنوان   کارگران که از صبح روز شنبه )چهارم خرداد ماه( از حضور در محل کار خود منع شده نیاز قرار معلوم ا 

 .سال سابقه کار دارند۳تا   ۲ نیب رکاریجوشکار و تعم ،یکارگر فن

و  آالت نیماش ریانجام تعم یبرا یهفت تپه هنوز به کارگران فن شکریکارخانه ن راتیماعتقاد دارند که واحد تع کارگران

 یکارگران فصل نیکار ا تیاست اما کارفرما معتقد است ماه ازمندین یکارخانه همزمان با اتمام فصل بهربردار زاتیتجه

بعد ترک  یمحل کار خود را تا فصل کار ین فصلکارگرا گریمانند د  شکرین یبردار فصل بهره افتنی انیبا پا دیاست و آنها با

 .کنند

 دیهزار تن شکر زرد تول ۲۰)که  یجار یسال زراع یبردار از عوامل کاهش بهره یکیکردند:  حیدر ادامه تصر کارگران

 .بود یکاف یانسان یروین نیمسئوالن مجتمع هفت تپه به تام ریکارفرما و سا یتوجه یب جهیشد( در نت

هزار کارگر  ۲ماه گذشته قرارداد کار حدود  کی یکارگر، ط ۷۰ نیجدا از ا شکر،یفصل برداشت ن انیبا پا قرار معلوم از

 .افتیخاتمه  دیجد یبردار تا فصل بهره یفصل

١٣٩٩/۰٣/١۰  

 

  :شرکت رعاملیکارگران هپکو به مد پاسخ

   نابود شده بود شیها پ هپکو سال میکرد ینم یریگیما پ اگر

١٣٩٩/۰٣/١۲  

 
  .شرکت منتشر کردند نیا رعاملیمد ریدر ارتباط با مصاحبه اخ یا هیهپکو جواب کارگران

  

شرکت  نیشرکت هپکو، در خصوص مسائل ا رعاملیمد ،یانتشار مصاحبه ابوالفضل روغن یدر پ لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 .نوشتند یا هیجواب یروزنامه محل کی یبرا

 لیمنبعث شده از آن در ذ جیدر شرکت هپکو و نتا یتیریمد میعملکرد حدود نه ماهه ت :میخوان یم هیجواب نیاز ا یبخش در

 یتر، آنچنان بارز است که جا خاص یها خاص با روزنامه یها و مصاحبه یو کشور یاستان نیو پنهان مسئول دایپ یها تیحما

 یمدت، تمام خروج نیا یط یا تن کار پروژه ۱۷۰دستگاه غلتک و آوردن  ۱۰ دی. تولگذارد ینم یباق یفیتعر چگونهیه

بوده است  یتن کار پروژه ساخت ۲۰۰۰۰دستگاه و  ۳۰۰۰ دیتول تیبا ظرف یدر شرکت رانیمد نیماهه ا ۹ یالملل نیب تیریمد

 یضر در شرکت عمال کاربوده است. در حال حا ایدر شرکت مه انیکه عمده قطعات و اقدامات الزمه قبل از حضور آقا

 .شوند یدرصد پرسنل شرکت به بهانه کرونا در شرکت حاضر م ۵۰ها،  مهدکودک یحت ییوجود ندارد و با توجه به بازگشا

اند. وجود  دچار رکود شده نگونهیدر کشور ا ،یصنعت میعظ یها که چرا شرکت میکن ی: حال بهتر درک ممیخوان یادامه م در

 یها در کنار سکوت معنادار دستگاه رانیمد نیاز هم یدولت نیمسئول یبرخ غیدر یب یها تیو حما ها یو الب یتیریمد یها میت

و ...را  شیارج، آزما یها از خاطره شرکت یبار تابان صنعت که کوله یگوهرها نیا یرا برا دانیم یو ... به راحت ینظارت

 .بازخواست کی یاز حت غیبه همراه دارند، باز گذاشته و در



 یفعل رانیمد ثاریبه ا یا شرکت هپکو در مصاحبه رعاملیمد رای: اخمیخوان یکارگران هپکو م هیجواب نیاز ا یگریبخش د رد

 ی; گماردن افرادرینظ یماه گذشته و اقدامات ۹ یعملکرد ط یبه خروج یاست، که با نگاه شرکت هپکو اشاره کرده یبرا

 طیبا شرا یاز شرکت یونیلیچند ده م یها حقوق افتیشرکت هپکو، در یدیکل یها در پست رمتعهدیو غ رمتخصصیکامال غ

شرکت به بهانه بازنشست کردن افراد متخصص و متعهد،  یتالش در جهت کم کردن منابع انسان ،ییعدم کارا ،یبحران

و ...، خود دارند  یاذعان بر استعفا عایسر شود، یمطرح م ییبحث پاسخگو یکه وقت یخود در صورت یاصرار به بقا

 !ارائه شده است یثارگریاز ا یدیجد فیکه تعار میابی یدرم

معاند و عدم  یها شدن آن به سوژه رسانه لیبه بهانه تبد یدر اظهاراتشان به اعتراضات کارگر شانیادامه آمده است: ا در

و  شانیاز نگاه ا دید دیاند، که اوال با تاخته ییموضوع هپکو توسط مراجع قضا یریگیکارگران و پ فیارتباط آن به وظا

 نیهم یریگیاگر اعتراضات و پ میبه استحضار برسان دینه؟ با ایحق است  مدر اسال یخواه همفکرانشان، اعتراض و تظلم

هپکو تا به حال بارها توسط سهامداران نااهل اول و  کیو استراتژ یگذشته نبود شرکت مادرتخصص انیسال یکارگران در ط

 زیتمام وقت به دنبال وار جموعه،ورود کار به م یتالش برا ی]که به جا یو قبل یفعل رانیمد رینظ تیکفا یب یرانیدوم و مد

[ شان یهپکو هستند، البته با توجه به تجارب خانوادگ یها نیدر مجموعه زم یساز و شروع ساختمان یوجه به حساب شهردار

 .نابود شده بود

باز و... شده  باز و سفته بورس رانیکشور جوالنگاه سهامداران و مد یدصنعت بزرگ و راهبر نیشرکت هپکو، ا هاست سال

ها  و سال برند، یو با خود م خورند یآن را م جان یاز گوشت ب یا و هربار هم تکه روند، یو م ندیآ یهاست که م است. سال

و... مانده بر  یاتهام، شرمندگ ،یواهتا بخ شیبه جا یول دیآ یشهر نم نیلبان کارگران و جوانان ا یلبخند بر رو گریاست که د

 یبرا یشغل ندهیو نه آ میخود دار یبرا یشغل ندهینه آ گری. ددیرونق تول نیدوش جوانان و خاطره صدها خبر دروغ یرو

 میا و بدانند که خسته شده دیبدان انیاهستند. در پ لیدر حال تحص یبزرگ صنعت یها کار در شرکت دیفرزندان شما که به ام

 .میا نشده دیام نا یول

١٣٩٩/۰٣/١۲  

 

دهه گذشته/ کارگران و بازنشستگان در انتظار  کی یِ عیدستمزد از تورم تجم یدرصد ۲۴۰ یماندگ عقب

   در جلسه امروز هستند دیقدرت خر میترم

١٣٩٩/۰٣/١۷  

مانده است، چشم به  فیبالتکل دیآنها در سال جد یمستمر شیافزا زانیکه هنوز م یاجتماع نیو بازنشستگان تام کارگران

 ،یرواقعیغ یها و مبنا قرار دادن داده یآمارساز یکه کارگران انتظار دارند به جا یا اند؛ جلسه جلسه امروز دوخته جهینت

درصد از  ۲۴۰حداقل  یدستمزد و مستمر ات،یواقع نیبراساس ا رند؛یدر نظر بگ ار یانکاِر تورم رقابلیمسلم و غ اتیواقع

 شیاز پس افزا تواند یشود، تازه م ادیدرصد ز ۲۴۰دارد و اگر دستمزد  یماندگ عقب ۹۰دث در دهه حا یِ عیتورم تجم

  .دیایبرب یزندگ یها نهیهز

  

دوماهه، باالخره وزارت کار تصمم گرفت جلسه  دیترد کیفراوان و  یها پس از کش و قوس لنا،یگزارش خبرنگار ا به

اختصاص  ۹۹حداقل دستمزد  شیافزا میه کارگران انتظار دارند به موضوع ترمک یا کار را برگزار کند؛ جلسه یعالیشورا

 نییمهِم پا اریموضوع بس خواهد یکار ندارد و م نیانجام ا یبرا یکه دولت رغبت دهد ینشان م نیداشته باشد اما شواهد و قرا

ً ینها ای ۲۰۰ شیرا با افزا یکارگران در سال جار دیقدرت خر دیبودن شد حق مسکن، به صورت  شیار تومان افزاهز ۳۰۰ تا

 .حل کند تهیو فرمال یصور

حداقل مزد و حق  شیافزا زانیکه آن را بارها اعالم کرده اند، بحث بر سر م یکارگر ندگانیخواسته نما ط،یشرا نیا در

ن باشد، بازهم حق مسک شیاگر قرار باشد موضوع جلسه فقط افزا کنند یمسکن، هر دو به صورت توامان است. آنها ادعا م

 .صورتجلسه، نشست را ترک خواهند کرد یبدون امضا

 یدستمزد از تورم سال جار یماندگ عقب

درصد  ۴۱.۲ ران،یا یبانک مرکز یکه نرخ تورم رسم افتی شیدرصد افزا ۲۱دستمزد کارگران فقط  یطیدر شرا امسال

و تورم در  مینباش ها متیق شیاگر ما شاهد افزا یفت حتگ دیگذشته، با یسالها یعیبدون در نظر گرفتن تورم تجم نجایبود؛ هم

 ۲۱.۲نداشته باشد(، دستمزد ابتدا به ساکن،  متیق شیافزا یخدمات ای کاالقلم  چیه یعنیبه رقم صفر برسد ) یطول سال جار

تمزد ، دس۹۹قبل و تورم حادث و موجود در سال  یبدون در نظر گرفتن تورم سالها یعنیدرصد از تورم عقب است؛ 

ماند؛  یها عقب م نهیهزدرصد از  ۲۱.۲بود، حاال  یزندگ یحداقل یها نهیقادر به پوشش هز نیاز ا شیاگر تا پ یکارگران حت

که  میابی یدرم م،یتا امروز داشته باش ۹۰دهه  یدستمزد از ابتدا شیو نرخ افزا انهینرخ تورم سال انیم یا سهیحال آنکه اگر مقا

مسلم  قتیحق نیا کنند یم یسع یمقامات رسم نها،یدارد. با همه ا یانکار رقابلیو غ دیشد یقب ماندگکارگران، ع یدستمزد فعل



مرکز  ریگزارش اخ ینگاه دارند؛ حت یمخف توانند یکه م یی( را تاجایعیدستمزد کارگران از تورم تجم دیشد یماندگ ب)عق

 دهیمردم و کارگران را ناد شتیسخت و دشوار مع یها تیاز واقع یبخش مهم ،ییگرا لیبا ابزار تقل زیمجلس ن یها پژوهش

 .عبور کرده است ها تیواقع نیگرفته است و از ا

 

 مجلس یها گزارش مرکز پژوهش یها داده

درباره  یمجلس گزارش ی( در صحن علنیاسالم یمجلس شورا یها )سرپرست مرکز پژوهش یهفته قبل، محمد قاسم لیاوا 

 یگزارش، به بررس نیاز ا یارائه داد. بخش ازدهمیمجلس  ندگانیاصالح آن به نما یارهاکشور و راهک یاقتصاد تیوضع

 فیتعر یزندگ یدر کسب حداقل استانداردها یناتوان توان یممرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را  یآمارها

در مناطق  یزندگ یها نهیوجه به تفاوت هزدر جامعه است که بات شتیمع یها به حداقل یکرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترس

 .مختلف کشور متفاوت است

منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر  ریاخ یها مجلس، نرخ تورم باال در سال یها مرکز پژوهش یها یبررس براساس

ها  سال نیخ فقر در اموضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نر نینقاط کشور شده است. ا ریتهران و سا

 .دارد ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸ یها در سال ریمتغ نیا ندهیشده است و شواهد موجود نشان از روند فزا

داشته  یدرصد ۳۴ ی، کاهش۱۳۹۸تا سال  ۱۳۹۰مجلس، درآمد سرانه کشور از سال  یها گزارش مرکز پژوهش براساس

خواهد بود تا به سطح  ازیسال زمان ن ۶، حداقل به به بعد ۱۳۹۹از سال  یدرصد ۸ یاست و در صورت تحقق رشد اقتصاد

 .میبازگرد ۱۳۹۰درآمد سرانه سال 

و  ۹۷ یها )سال ریسال اخ۲چهار نفره در شهر تهران ظرف  یخط فقر خانوارها دهد ینشان م یمرکز پژوهش نیا یآمارها

گزارش  نیکه ا نجاستیاست. جالب ا تهافی شیدرصد افزا ۸۰ یعنی دهیتومان رس ونیلیم ۴.۵تومان به  ونیلیم ۲.۵(، از ۹۸

 ۲از  شیو معتقد است که خط فقر متوسط در کشور، ب کند یاعالم م انتوم ونیلیرا همچنان دو م «یخط فقر متوسط کشور»

 !است دهیتومان رس ونیلیم ۴.۵و فقط در تهران خط فقر به  ستیتومان ن ونیلیم

 خوان است؟هم تیمجلس با واقع یها مرکز پژوهش یها داده ایآ

 یها  نهیدستمزد با هز قیقانون کار به لزوم تطب ۴۱مردم همخوان است؛ بند دوم ماده  یزندگ یشتیمع تیها با واقع داده نیا ایآ

از  یکی« نفره ۳.۳خانوار  شتیسبد مع» مِ یدر قالِب پارادا ها نهیهز نیخانوار متوسط اشاره دارد؛ محاسبه ا کی یزندگ یحداقل

که با شرکت  یرسم تهیکم نیاسفندماه گذشته، ا نیاست؛ در هم ریکار در چند سال اخ یعالیادستمزد شور تهیاقدامات کم

هزار تومان  ۹۴۰و  ونیلیم ۴خانوار را  شتیرقم سبد مع نیو دولت برگزار شد، کمتر انیکارگران، کارفرما یرسم ندگانینما

خط فقر متوسط »آن را همان  توان یکه م ستاسر کشور ادر سر یزندگ یحداقل یها نهیرقم، متوسط هز نیکرد؛ ا نییتع

محاسبه شده که قابل توافق  یا است و به گونه یحداقل اریرقم بس نیا ندیگو یدستمزد م تهیکم یدانست؛ گروه کارگر «یکشور

 وسطخط فقر مت رقم است؛ در واقع نیاز ا شیب اریجمله تهران بس در کالنشهرها از یزندگ یحداقل یها نهیباشد؛ در ضمن هز

حال چگونه مرکز  رسد، یهزار تومان م ۹۴۰و  ونیلیم ۴به  ،یتعمد یِ ساز یرواقعیو غ ییگرا لیتقل یچیبا ق یکشور

 !تومان؟ ونیلیم ۴.۵تومان است و در تهران  ونیمل ۲در حدود  یکه خط فقر متوسط کشور کند یمجلس ادعا م یها پژوهش

شوراها و  یدستمزد کانون عال تهیکه محاسبات مستقل کم یطیدارد، آنهم در شرا یارسازگ تیارائه شده با واقع یعددها ایآ

پشت  زیتومان را ن ونیلیم ۸مدتهاست که مرز  «یلیتقل ریو غ یواقع شتیسبد مع» دهد ینشان م یهمه فعاالن مستقل کارگر

 !سر گذاشته است

 گرید یدستمزد( در ارتباط با ادعا یکنندگان کارگر اکرهشوراها و از مذ یدستمزد کانون عال تهیکم سی)رئ یقیتوف فرامرز

ادعا  توان یم ای: آدیگو یم ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰درآمد سرانه کشور در بازه  یدرصد ۳۴کاهش  یعنیمجلس  یها مرکز پژوهش

 یآمار یها به داده ستیاست؟ کاف افتهیدرصد کاهش  ۳۴مردم فقط  یواقع دیقدرت خر ایسرانه کشور  یکرد که درآمد واقع

که در طول  مینیب یم م،یدستمزد قرار ده یعیتجم شیرا در مقابل افزا انیسال یعیبه نام تورم تجم یا اگر مولفه م؛یندازیب ینگاه

 .است افتهیکاهش  اریدستمزد بس ی، ارزش واقع۹۰دهه 

دستمزد، در  شیدرصد افزا ۹، ۹۰: در سال دیگو یو م کند یتا امروز اشاره م ۹۰دهه  یدستمزد از ابتدا شیافزا زانیبه م او

 ۱۴، ۹۵درصد، در سال  ۱۷، ۹۴درصد، در سال  ۲۵، بازهم ۹۳درصد، در سال  ۲۵، ۹۲درصد، در سال  ۱۷.۹، ۹۱سال 

 ۲۱، ۹۹در سال  تیدرصد و در نها ۳۶.۴، ۹۸در سال  درصد، ۱۹.۵و  ۱۴.۵ بیبه ترت ۹۷و  ۹۶ یدرصد، در سالها

درصد  ۱۷۸.۳، مجموعاً ۹۸سال  انیتا پا م،یریرا در نظر نگ ۹۹دستمزد سال  شیفزا. اگر امیا مزد داشته شیدرصد افزا

است. حال  دهدرصد بو ۱۷۸.۳، ۹۸سال  انیتا پا ۹۰دهه  یدستمزد از ابتدا یعیتجم شیافزا یعنی م؛یا دستمزد داشته شیافزا

عقب مانده است، از  یعیزد از تورم تجمچقدر دستم ایاست  افتهیکاهش  دیمدت چقدر قدرت خر نیدر هم میبدان نکهیا یبرا

که  یا شاخص محاسبه نی(؛ استی)اگرچه چندان مورد وثوق و اعتماد ن میکن یاستفاده م رانیشاخص محاسبه تورم مرکز آمار ا

 یعنی، هم ارزش است؛ ۹۸با هزار تومان سال  ۹۰تومان سال  ۲۳۵ دهد یاست نشان م جودمو رانیمرکز آمار ا تیدر سا



که  مینیب یم م،یکم کن ۱۷۸.۳ یعنیدستمزد  یعیتجم شیرا از افزا یعیتورم تجم نیحاال اگر ا ؛یدرصد ۴۲۵.۵ تورم کی

 یعیدستمزد از تورم تجم یعیتجم شیفزا، ا۹۸ انیتا پا ۹۰دهه  یاز ابتدا  یعنی م؛یا داشته دیدرصد کاهش قدرت خر ۲۴۷.۲

 .درصد عقب است ۲۴۷.۲

است؛ حاال چطور مرکز  افتهیدرصد کاهش  ۲۴۷.۲کارگران  دی،  قدرت خر۹۰دهه  یاز ابتدا: در واقع دهد یادامه م یقیتوف

و تورم  ۹۹دستمزد سال  شی! حال اگر افزام؟یا داشته دیدرصد کاهش قدرت خر ۳۴ما فقط  کند یمجلس ادعا م یها پژوهش

 !رسد یدرصد هم م ۳۰۰به  دیقدرت خر هشکا م،ییفزایارقام ب نیرا به ا ۹۹حادث در سال 

مانده  فیبالتکل دیآنها در سال جد یمستمر شیافزا زانیکه هنوز م یاجتماع نیاوضاع، کارگران و بازنشستگان تام نیا در

و مبنا قرار دادن  یآمارساز یانتظار دارد به جا رانیکه طبقه کارگر ا یا اند؛ جلسه جلسه امروز دوخته جهیاست، چشم به نت

 یدستمزد و مستمر ات،یواقع نیبراساس ا رد؛یرا در نظر بگ یانکاِر تورم رقابلیغمسلم و  اتیواقع ،یرواقعیغ یها داده

 تواند یشود، تازه م ادیدرصد ز ۲۴۰دارد و اگر دستمزد  یعقب ماندگ ۹۰حادث در دهه  یِ عیدرصد از تورم تجم ۲۴۰حداقل 

که در دو، سه سال گذشته با سرعت  ها نهیزه شیفزاشرط که به قطار ا نیالبته به ا د؛یایبرب یزندگ یها نهیهز شیاز پس افزا

 !داده شود ستینور به جلو تاخته است، فرمان ا

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

١٣٩٩/۰٣/١۷  

 

  دهد؛ یگزارش م یپارس جنوب یها یمانکاریاز پ لنایا

آنها تعلق به  یعرف یایو مزا کنند یکه با دستمزد سال قبل سر م ی/ کارگران«هیعسلو»در  یمزد زیفر

   !ردیگ ینم

١٣٩٩/۰٣/١۸ 

هستند، با  تیقانون کار مشغول به فعال ی که در مناطق خارج از گستره یپارس جنوب یمانکاریپ یها شرکت رسد ینظر م به

را به  یمانکاریکارگران پ یمزد زیو فر یدستمزد ساالنه را خنث شیقصد دارند افزا د،یجد یشغل یقراردادها میعدم تنظ

  .کنند ییاجرا لیحال فیلطا

  

است.  یمانکاریپ یها شرکت نیاز هم رانیعمده مشکالت کارگران ا مییاگر بگو ستین راهیپرب لنا،یگزارش خبرنگار ا به

را از همه حق و حقوق خود محروم   یکارگران متخصص و فن ،» یسپار برون»تحت عنواِن  هیال هیال یها یساز یخصوص

اند  سربرآورده نیو درشت مثل قارچ از زم زیر یمانکاریپ یها تمادر کشور، شرک عیصناکرده است؛ سالهاست که در همه 

و باپشتوانه  یمجموعه دولت کینه با  گریکه د یاند؛ کارگران خود کشانده ی مجموعه ریاز کارگران را به ز یو هر کدام گروه

قانون باشد فبها  بندیت طرف قرارداد، پاشان بزند و شرک شرکت طرف هستند. اگر شانس کی رانیکه با لطف و قهر مد

بدوند. تازه  ،یتا حق مسکن و حق مرخص افتهی شیاز دستمزد افزا زیبه پا کنند و به دنبال همه چ نیکفش آهن دیوگرنه، با

 برنده شود، گرید یشرکت ،یاگر در منافصه بعد ست؛یاشتغال ن طیشرا یبهبود دائم یقانون به معنا بندیشرکِت پا کیوجود 

بلکه  دهد یرا از دست م یقبل رانیو بحث با مد یزن به دست آمده بعِد مدتها چانه یمزد یایهمه مزا تنهانه  یمانکاریکارگر پ

 !مواجه شده و به ناگاه، اخراج شود دیشرکت جد ازیممکن است با عدم ن

 هیدر عسلو مانکارانیپ رییتغ بتِ یمص

است. در پارس  هیعسلو یعنی رانینفت و گاز ا تختیپا ،یمانکاریپ یها شرکت یها یکلون نیتر و بزرگ نیتر از مهم یکی

کارگران که توسط  نیاست و ا همیرو یو قرارداد یاز دو برابر کارگران رسم شیب ،یمانکاریتعداد کارگران پ ،یجنوب

 یرسم انیخود و همتا انیم یفاحش یِ طبقات  یگذار فاصله شوند، یم گرفتهگوناگون،  به کار  یها برنده در مناقصه یها شرکت

)البته درصورت امکان، چراکه  یابی تشکل یو حت یگر مطالبه ،یکه با کنشگر یا فاصله کنند؛ یخود احساس م یو قرارداد

را  یمستقل کارگر یها جاد تشکلیخارج از شمول قانون کار اصوالً امکان ا یا آنهم در منطقه یمانکاریکارگر قراردادموقت پ

کارفرما مذاکره  کیبا  ندیآ یم هیعسلو شگاهیپاال کیشاغل در  مانکاریاز کارگران پ یتا گروه ست؛یفع شدن نندارد( قابل ر

 یگرید نیا رد؛یگ یاو را م یجا یگریو د شود یعوض م مانکاریپ یکنند، کارفرما یزن خود چانه یکرده و بر سر حقوق شغل

دوباره از صفر  زیو همه چ داند ینم بندیخود را پا ،یقبل یکارفرما یِ تببه تعهدات مرقوم شده و ک وجه چیبه ه ادیز البه احتم

 .شود یشروع م

 یو نگهدار راتیتعم یها اتفاق افتاده است. بخش هیدهم عسلو شگاهیدر پاال یپارس جنوب ۱۹اتفاقات در فاز  نیاز ا یا نمونه

ً به ان شگاهیپاال نیا شرکت  کیبه  یپارس جنوب یها شگاهیپاال یند باقمان ند،یگو یم یو نگهدار Utility که اصطالحا

مناقصه  قیخدمات را از طر نیارائه ا ،یدیعوض شد و شرکت جد مکانکاریپ شرکتسال گذشته  لیواگذار شد؛ اوا مانکاریپ

 .قرارداد ببندند دیجد مانکارِ یشرکت پ نیکارگر با ا ۲۰۰از  شیگرفت و ب اریدر اخت



شده، بارها دست به اعتراض  یسپر دیکه از سال جد یدر سه ماه نیسال گذشته و همچن یانیکارگران در چند ماه پا نیا

 یخوانش یکه حت یاست؛ عرف هیعسلو یبراساس قانون و عرف کار یشغل طیسامان شدن شرا اند؛ خواسته آنها به زده

 !شود یمن یمانکاریکارگران پ بیاز آن نص یو حداقل افتهی لیتقل

 !جهینت یب یمکرر ول اعتراضات

و متخصص هستند و در  یکارگران فن یکه همگ شگاهیپاال نیبردار ا بهره یروهایاز ن یگذشته، جمع یها نمونه در هفته یبرا

 یدست به تجمع اعتراض رد،یبه آنها تعلق بگ یدستمزد یها اشل نیباالتر دیساختار روابط کار عادالنه و قانونمند، طبعاً با کی

 !شود؟ ی: چرا قانون اجرا نمکنند یجمله خالصه م کیدر  رااض خود اعتر ی دهیزدند؛ آنها چک

نبود؛ قبل از آن هم بارها دست  ۱۹بردار فاز  بهره یروهاین یگذشته، تنها تجمع اعتراض یها صورت گرفته در هفته اعتراض

ورت ثابت ماندن طرف هستند، در ص دیجد یکارفرما کیهر دو سال، با  ایبه اعتراض زده بودند؛ آنها که هر سال 

 شود؛ یکارگاه، مدام کارفرما عوض م نی: در اشوند یم یگر در مطالبه یدچار فرسودگ جیبه تدر شگاه،یشان در پاال اشتغال

 ست؟یک یطرف حساب ما به راست

 هیدر علسو یمزد زیفر

 نیاست؛ ا دیجد یردادهانشدن قرا میتنظ دهد، یبه شدت آزار م دیرا از شروع سال جد مانکاریکارگران پ نیآنچه ا اما

نکرده، همچنان با  میکار را تنظ یقراردادها د،یبه سه ماه از سال جد کیگذشت نزد رغمیکارفرما عل نکهیکارگران به علت ا

 !شود یآنها اعمال نم یبرا دیحقوق سال جد شیو افزا کنند یکار م ۹۸دستمزد سال 

ها قصد دارند با عقد  در تهران و شهرستان یدیو تول یخدمات انیاز کارفرما یگذشته در خبرها آمد که گروه یروزها در

کنند که  دیق دیدر قرارداد جد یعنیمحروم سازند؛  دیدستمزد سال جد شیبا کارگران باسابقه، آنها را از افزا یحداقل یقراردادها

که  یرقانونیعمِل غ نیست! با ابرابر با صفر ا یمزد یایو سابقه و سنوات و مزا ردیگ یفقط حداقل مزد به کارگر تعلق م

 یاصل نیدر سرزم یاجتماع نیسازمان تام یتا امروز و فعالً از سو د،ینام« کار یرویاز ن یبطئ ییاززدایامت»آن را  توان یم

 یها شرکت رسد یشده است اما به نظر م ابلهاالجراست( مق در آنها الزم یاجتماع نیکه قانون کار و تام ی)در مناطق

 یشغل یقراردادها میهستند، با عدم تنظ تیقانون کار مشغول به فعال ی که در مناطق خارج از گستره یپارس جنوب یمانکاریپ

 .کنند ییاجرا لیالح فیرا به لطا یمانکاریکارگران پ یمزد زیو فر یدستمزد ساالنه را خنث شیقصد دارند افزا د،یجد

مندرج در قانون کار مثل حق  یاز حقوق مزد ستند،یقانون کار ن که کارگران تحت پوشش یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و در

کارگران براساس عرف منطقه و براساس  نیمتداول آن محروم هستند؛ دستمزد ا یسنوات و حق اوالد و بن خواربار به معنا

شود؛ حاال  یقانون شیشامل افزا دیدستمزد با نیهرسال ا دیترد ونو بد شود یم فیسابقه و تخصص آنها تعر ت،یصالح

دستمزد  شهیهم نکهیکماا م؛یبا دستمزد سال قبل سرکن دیسه ماه را با ست،یچون قراردادها آماده ن ندیگو یم یمانکاریکارگران پ

ما پرداخت به  یها خواسته نیتر از مهم یکی شود؛ یپرداخت م ریدو ماه تاخ ای کیبا  یپارس جنوب یمانکاریما کارگران پ

بوده است و به نظر  شهیو نوع قرارداد، هم یمانکاریخواسته بدون توجه به نوع شرکت پ نیاست؛ ا انهیموقع دستمزد ماه

 !هم خواهد بود شهیهم رسد یم

 با کارفرما ها یزن چانه یمحتوا

مادر داشتند که  یکارفرما ندگانیو نما مانکاریبا حضور شرکت پ یا گذشته، جلسه یدر روزها ۱۹فاز  یمانکاریپ کارگران

دستمزد  شیاز افزا یخود را مطرح کردند: پرداخت به موقع دستمزدها، برخوردار یها ها و دغدغه آن، عمده خواستهدر 

در  یمانکاریکارگران پ یبرا ۱۴-۱۴ ستمیس ینسخه از آن، برقرار کیو داشتن  یاز قرارداد شغل یبرخوردار انه،یسال

خود بمانند، بهبود  یها کنار خانواده ،یماریو ب ریبدون ترس از واگکرونا تا بتوانند حداقل دو هفته در هر ماه را  طیشرا

 ادیاع یدینه سفر، عیغذا، کمک هز نهیبراساس عرف منطقه مانند کمک هز اتیرفاه هیکمپ و غذا، مطالبه کل تیوضع

 .پرداخت نشده است یمانکاریکه هنوز به کارگران پ یمعوق مانند پاداش اورهال قبل یو ... و پرداخت مطالبات مزد یمذهب

به کارگران دادند؛ در بحث قرارداد و دستمزد، حق را به کارگران دادند و قول دادند  ییها وعده زین انیمقابل کارفرما در

امضا به کارگران داده شود؛ وعده دادند که معوقات  یو برا میتنظ یبه زود یمزد افتهی شیافزا یها تمیبا آ دیجد یقراردادها

 کیموضوع را به تهران ارجاع دادند تا مشخص شود کدام ات،یدر ارتباط با پرداخت رفاه شود؛ یپرداخت م یبه زود یمزد

 .ردیگ یتعلق م یمانکاریبه کارگران پ اتیرفاه یها از مولفه

در مجموع مستاصل و  ندیگو یها هستند؛ اما م جلسه، کارگران در انتظار تحقق وعده یبعد از برگزار یدر روزها اکنون

 م؛یکن افتیدر یحداقل اریحق و حقوق خود را بس میها بتوان و گاهاً بعد ماه میچانه بزن دیجد مانکاریبا پ دیهر بار با م؛یا رسودهف

 !و دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه شود یشرکت عوض م م،یده یباز تا سر تکان م

 هی( که سالها در عسلویا پروژه ی)فعال کارگر یصر آقاجراست؛ به گفته نا« بودن یمانکاریپ»کارگران از  نیا یاصل مشکل

 اریو مرارت بس یرا  با دشوار «رانیا یا کارگران پروژه هیاتحاد»به نام  یتشکل صنف کی یکار کرده و حت یو پارس جنوب



 یکارها یوقت سپردن، در کل و از اساس بد است؛ مانکاری: به پدیگو یم؛ او میخوب و بد ندار مانکاریبه وجود آورده، پ

حق و  چیه گریکارگر د یعنی سپارند، یم مانکارانیبه پ یگر واسطه یایخاص و ماف یها سود گروه یرا برا  یو فن یتخصص

 !اند دهیسر آن کنار کش یپرپول و سودآور که سقف قانون کار را هم از باال یا ندارد؛ آنهم در منطقه یحقوق

 هزاره مقدم نی: نسرگزارش

١٣٩٩/۰٣/١۸ 

 

 

شد/ از  یاز نرخ تورم رسم شتریکارگران ب یافتی/ در م؟یکار را امضا کرد یعالیچرا صورتجلسه شورا

   میندار تیرضا جهینت

١٣٩٩/۰٣/١۸ 

بر سر منافع  یستادگیکرد: ا دیتاک م،یندار تیجلسه شب گذشته رضا جهیاز نت نکهیا انیکار با ب یعالیکارگران در شورا ندهینما

 . دده یکارگران جواب م

  

از  شیهزار تومان افزا ۲۰۰کار، حق مسکن کارگران با  یعالیشب گذشته در جلسه شورا مهین لنا،یگزارش خبرنگار ا به

درصد  ۲۶به  شیدرصد افزا ۵حداقل مزد با  شیافزا زانیحال، م نیو در ع دیهزار تومان رس ۳۰۰هزار تومان به  ۱۰۰

 .دیهزار تومان رس ۱۰۰به  لیتومان تقل زاره ۷۵ا ب یسنوات کارگر هیکه پا ستیدر حال نیا د؛یرس

ً یماه را امضا نکرده بودند، نها نیفررود ستمیکار که صورتجلسه ب یعالیشورا یکارگر ندگانینما شب گذشته مصوبه جلسه  تا

 نییدد و رقم تعحاصله و ع جهی: از نتدیگو یرابطه م نیکار( در ا یعالیکارگران در شورا ندهی)نما ییخدا یرا امضا کردند؛ عل

کارگران  یافتیشود و در نیتام شتیسبد مع یعنی یزندگ یها که حداقل میکن یم تیرضااعالم  یما روز م؛یستین یشده راض

 برابر با سبد معاش توافق شده باشد.

 م؟یامضا کرد چرا

متعدد  لیبه دال م،یا نکردرا امض یو مصوبه مزد میداشت نیفرورد ستمیدر ب یکه ما گروه کارگر یتیادامه داد: نارضا یو

 یمزد یایمزا شیافزا یدستمزد رو شیبود که باِر افزا یشگیهم لیاز ر یبحث خروج مذاکرات مزد ل،یدال نیاز ا یکیبود؛ 

کارگران از تورم  یافتیکه در مجموع در میشد کینزد یسابق تا حدود لیر نمجدا به هما شبیافتاده بود؛ با اصالحات د

 .   میده تیرضا راتییمساله ما را متقاعد کرد به تغ نیگرفت؛ هم یشیپ یک مرکزاسفندماه بان ۴۱.۲

نامناسب  طیشرا نیهرچند ا– ستین یمطلوب طیشرا وجه چیو به ه میکه در آن قرار دار یطیبا توجه به شرا ،ییگفته خدا به

حاصله چندان بد و  جهینت -ندارند ینقش چیندارد و کارگران در به وجود آوردن آن ه یربط چیبه ما کارگران ه یاقتصاد

 .ستیقبول ن رقابلیغ

را جلب کند؛  یگروه کارگر ینسب تیشده توانست رضا نییاوضاع، مزد تع یبند و جمع طی: باتوجه به شراکند یم دیتاک او

 کامل. تینه رضا ینسب تیرضا کنم یم دیتاک

 در مصوبه دستمزد اتفاق افتاد؟ یراتییتغ چه

که اتفاق افتاد  یراتییگفت: اما تغ ۹۹رخ داده در مصوبه دستمزد  راتییکار در ارتباط با تغ یعالیر شوراکارگران د ندهینما

درصد  ۲۶رقم به  نیرخ داد و ا شیدرصد افزا ۵داشت که   یدرصد ۲۱ شیبود که در بخشنامه مزد، حداقل مزد افزا نیا

 یعنی دیهزار تومان رس ۴۰۰قبال توجه بود؛ حق بن به  ای. امسال رشد مزاشد ادیهزار تومان ز ۲۰۰ زیحق مسکن ن د؛یرس

ً یداشت؛ حق مسکن بعد از سالها نها یقبال توجه شیداشت؛ حق مسکن هم افزا یهزارتومان ۲۱۰ شیافزا  ۴۰سال گذشته به  تا

 یهزار تومان ۲۰۰ شیهزار تومان شد امسال اما با افزا ۱۰۰ یهزار تومان ۶۰ شیو در ادامه سال با افزا دیهزار تومان رس

 .دیهزار تومان رس ۳۰۰به 

تر بوده  قابل قبول یقبل، بهتر و تا حدود یها با سال اسیکار در ق یعالیعملکرد امسال شورا سه،یدر مقام مقا ،ییگفته خدا به

 است.

 انیساله م نیکه شکاف چند میبرو یبود به سمت نیا میدنبال کرد ریاخ یسالها یکه در مذاکرات مزد ی: هدفدیافزا یم او

سنوات و بن  هیمانند حق مسکن و پا یمزد یایکه در مزا یشیدستمزد و سبد معاش جبران شود؛ امسال باتوجه به افزا

 ادمانیقابل قبول است؛  یتا حدود م،یمشابه که تورم باال داشت ینسبت به سالها ریبگ کارگر حداقل یافتیخواربار اتفاق افتاد، در

امسال عالوه بر  افتی شیدرصد افزا ۲۵صرفا حداقل دستمزد  ،یدرصد ۳۵با تورم  ۹۲و  ۹۱  یها که در سال رود ینم

 .افتی یقابل توجه شیهم افزا ایحداقل مزد، مزا یدرصد ۲۶ شیافزا



ما را  میمنتظر باش ای میکامل دار تیرضا مینبود که ادعا کن یشده عدد نییمزد تع کنم یم دیبازهم تاک نکهیا انیبا ب ییخدا

شده ما را به  نییکارگران، مزد تع یشغل تیجامعه و فقدان امن یاقتصاد طی: اما باتوجه به شرادهد یکنند؛ ادامه م قیتشو

 .میآن امضا گذاشت یپا تاً یجلب شد و نها یکارگر هگرو ینسب تیرساند که رضا یا نقطه

 کار یعالیشورا یکارگر ندگانینما یستادگیمصوبه با ا رییتغ

رهاورد  کیاتفاق مثبت و  کی ،یکارگر ندگانیمصوبه دستمزد به علت امضا نکردن نما رییصرف تغ ،ییخدا دهیعق به

و مصوبه  ستادیکارگران قاطعانه ا یمنافع  مزد یپا یبار بود که بعد مدتها گروه کارگر نیاول نی: ادیگو یاست؛ او م یصنف

که روند  دهد یاتفاق مثبت است و نشان م کی ن،یکرد؛ ا رییمصوبه تغ ،یستادگیا نیبا ا ت،یدستمزد را امضا نکرد و  در نها

. ما میکن یم دایدست پ یبه حقوق خود تا حدود میباش ریگیو اگر در بستر قانون پ دهد یمنافع کارگران جواب م یریگیبلندمدت پ

 در مصوبه اتفاق افتاد. رییتغ  ت،یو در نها میکرد یستادگیدر بستر قانون ا

در مذاکرات  هیرو رییتغ کی انگریاصالحات، نما نیافتاده اما ا یکه اتفاق بزرگ ستین نیهرچند برداشت ما ا: کند یم دیتاک او

 .میینما رشیمقابل را وادار به پذ یها و طرف میشو رییمنشا تغ میتوان یم م،یکن یستادگیاگر ا میریبگ ادیاست که  یمزد

از  دیاز کارگران آنچنان که با ییها ماه، گروه نیفرود ستمیصوبه ب: بعد از امضا نکردن مکند یم دیتاک انیدر پا ییخدا

 تیحما ینکردند و چه کسان تیحما ییها که چه گروه میبگو خواهم ینکردند؛ نم تیو عملکرد آنها حما یکارگر ندگانینما

که دولت و  یا نقطه م؛یدیرس یبه نقطه قابل قبول «مانیها داشته»باتوجه به  جموعکه در م میرا بگو نیا خواهم یکردند اما م

 بخش تیکامل و رضا رش،یپذ نیا کنم یم دیالبته بازهم تاک دند؛یشدند و پا پس کش رشیمجبور به پذ یتا حدود انیکارفرما

است که دستمزد  نیکامل همانطور که گفتم ا تیرضا فی. تعرمیکامل دار تیرضا جه،یادعا کرد که از نت توان یو نم ستین

 را اداره کنند. ستهیشا یزندگ کی رند،یگ یکه م یباشد و کارگران بتوانند با دستمزد شتیمعبرابر با سبد 

١٣٩٩/۰٣/١۸ 

 

 : یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیکل حما ریمد

 شدند   یکاریب مهیهزار نفر مشمول ب ۷۰٣

١٣٩٩/۰٣/١٩ 

که تا به امروز در سامانه  یگفت: تعداد افراد یت تعاون، کار و رفاه اجتماعوزار یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیحما رکلیمد

نفر مشمول  ۴۳۰هزار و  ۷۰۳تعداد  نینفر است که از ا ۹۴۴هزار و  ۸۴۰وارد و ثبت نام کرده اند  یکاریب مهیدرخواست ب

 شده اند.  یکاریب مهیب افتیدر

  

که تا به امروز در  یاقتصاد گفت: تعداد افراد ویراد« خط بازار یرو»امه وگو با برن در گفت ییمسعود بابا لنا،یگزارش ا به

نفر  ۴۳۰هزار و  ۷۰۳تعداد  نینفر است که از ا ۹۴۴هزار و  ۸۴۰وارد و ثبت نام کرده اند  یکاریب مهیسامانه درخواست ب

 اند. شده یکاریب مهیب افتیمشمول در

کار در کشور  یروین زشیافزود: عمده ر یاون، کار و رفاه اجتماعوزارت تع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیکل حما ریمد

تعداد بر اساس آمار و ارقام  نینفر کار خود را از دست دادند. ا ۸۹۱هزار و  ۳۷۲مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که 

 شیرایو یبرا زانیعز نیا یلیتکم لیشناخته شدند. فا یکاریب مهیب افتیدرمشمول  یاجتماع نیسازمان تام یبانک اطالعات

 قرار گرفت. یاجتماع نیسازمان تام اریدر اخت یینها

در  یکاریب مهیپرداخت ب یتعداد برا نیآغاز شده است، افزود: فهرست ا روزیاز د یکاریب مهیپرداخت ب نکهیبا اشاره به ا او

هزار نفر مشمول هستند چون  ۲۴۱م کرد اعال یینها شیقرار داده شد که سازمان پس از پاال یاجتماع نیسازمان تام اریاخت

 را رد کرده بود. ۹۸اسفند ماه سال  مهیب ستیآنان ل یبرا ابودند که کارفرم یهزار نفر کسان ۱۳۰

از  زانیعز نیا نیبه منزله اشتغال است بنابرا شود یم زیوار یفرد یکارفرما برا یاز سو مهیحق ب یاظهار داشت: وقت ییبابا

 حذف شدند. یکاریب مهیپرداخت ب یبرا یاجتماع نیفهرست سازمان تام

 نیا یخود را درج کنند. برا یارسال شده که وارد سامانه شده و شماره حساب بانک امکیهزار نفر پ ۲۴۱ یادامه داد: برا او

مانه مراجعه هزار نفر به سا ۱۱۰که در نظر گرفته شده بود  یکار را انجام دهند. مهلت نیشد که ا نییساعت وقت تع ۱۲افراد 

ارسال شد  یکاریب مهیپرداخت ب یبرا یاجتماع نیها به سازمان تام . شماره حسابردندخود را ثبت ک یو شماره حساب بانک

فرض در نظر گرفته شد  شیپ نیکه ثبت شماره حساب نکرده اند از فهرست خارج شوند. ا یگرید زانینشد عز یلیدل نیالبته ا

نداشته و مستلزم افتتاح حساب است از  حسابشماره  یاجتماع نیدر شش بانک عامل سازمان تام ایمطلع نبوده  دیشا یکه فرد

 مشموالن به سامانه قطع نشده است. یرو ورود شماره حساب از سو نیا

 متفاوت از یکاریب مهیپرداخت ب نکهیا انیبا ب یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یکاریب مهیاز مشاغل و ب تیکل حما ریمد

را  یمبلغ مقرر یکاریب مهیقانون ب ۷بر اساس بند )ب( ماده  یاجتماع نیقبل است، گفت: در ادوار سابق سازمان تام طیشرا



شماره  یاجتماع نیسازمان تام یعنیکل است  یخزانه دار هیاز ناح ها یاالن پرداخت ماا شد، یانجام م ها یمحاسبه و پرداخت

و به سازمان برنامه و بودجه  یجمع آور یرا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یرکایب مهیب افتیحساب افراد مشمول در

قرار دهد. سه شنبه هفته قبل اعالم شد که  پرداخت یکل برا یخزانه دار اریها را در اخت سازمان شماره نیکند تا ا یارسال م

هزار نفر مشمول  ۱۱۰ یبانک یاشد. شماره شباافراد ب یبانک یشماره شبا دیو با ستین زیشماره حساب ها قابل وار نیا

زان محاسبه یو نه از م یمبلغ پرداخت زانیکل قرار گرفته است، اما نه از م یخزانه دار اریاخذ و در اخت یکاریب مهیب افتیدر

 کل انجام داده است. یکارها را خود خزانه دار نیچون همه ا میندار یاطالع چیما ه یکاریب مهیب

١٣٩٩/۰٣/١٩ 

 

 

حقوق  میترم ازدهمی/ مجلس ستین یدرصد ۴۷تورم  یپاسخگو ،یمستمر یدرصد ۲۶ شیافزا

   کند یم یریگیرا پ یاجتماع نیبازنشستگان تام

١٣٩٩/۰٣/۲۰  

از کارمندان  یبا برخ یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام انیم یدر مجلس از شکاف درآمد جانیاراک، خنداب و کم ندهینما

 کرد.  دیتاک یساز همسان یحقوق بازنشستگان متناسب با تورم و اجرا شیو بر ضرورت افزا انتقاد رانیو مد

  

است،  ادیز اریاز کارمندان بس یتفاوت حقوق بازنشستگان با بعض نکهیا انیبا ب لنا،یدر گفتگو با ا «یآصفر محمدحسن»

 ونیلیم ۳از آنها حدود  یتومان و معدود ونیلیم ۲ها، کمتر از  از صندوق یو برخ یاجتماع نیبازنشستگان تام شتریب»افزود:

به مشکالت  دیلذا با ست؛ین یدرصد ۵۰ یحت ای ۴۷تورم  یوجه پاسخگو چیبه ه نیکه ا کنند یم افتیتومان حقوق در

 «  توجه شود. یبازنشستگان به صورت جد

 شوند، یاز کار کردن دلسرد م کنند یه مکارمندان به حقوق بازنشستگان نگا ایکه کارگران شاغل  یزمان نکهیا انیبا ب یو

به شغل خود نداشته باشند. امروز در  یکه کارگران و کارمندان توجه شود یموجب م ر،یناپذ اجتناب سهیمقا نیا»گفت: 

 کیکه در زمان اشتغال خود به عنوان کارگر  کنند یم یزندگ یتومان ونیلیم ۲و  میو ن ۱بازنشستگان با حقوق  یطیشرا

 نیبعدظهر سرکار بودند. در ا ۴شدند و تا ساعت  داریصبح صبح از خواب ب ۵سال ساعت  ۳۰شهر،  هیدر حاش کارخانه

 « کنند و از تورم عقب نمانند؟ نیخود را تام شتیمع توانند یآنها چگونه م طیشرا

 یلت است که برادو فهیلذا وظ»افزود:  ازدهم،یدر مجلس  یاسالم یدر مجلس شورا جانیاراک، خنداب و کم ندهینما

مناسب حقوق کارگران بازنشسته و  شیها و البته افزا صندوق ریو سا یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام یساز همسان

به بازنشستگان  یکمک چیه ،یمستمر یدرصد ۳۱و  ۳۰ یحت ای یدرصد ۲۶صرفا  شیکمک کند؛ چراکه افزا ریبگ یمستمر

سازمان با  نیا سینوبخت، رئ یبه مجلس پاسخگو باشند؛ هرچند آقا دیابطه بار نی. سازمان برنامه و بودجه در اکند ینم

 « منابع آن باشد. نیو تام یساز همسان یموضوع اجرا ریگیحضور در مجلس قول داد که پ

عدالت است و مقام معظم  نیع یاجتماع نیمناسب حقوق بازنشستگان تام شیو افزا یساز همسان یاجرا»افزود:  یآصفر

اگر  نیکردند. بنابرا دیآن باشند تاک ریگیپ دیبا ندگانینما نکهیعدالت و ا یبر اجرا ازدهمیمجلس  هیافتتاح امیم در په یرهبر

 توان ی. اصال نممیها کم کن گروه ریبازنشستگان را با سا یفاصله درآمد دیم بایکن تیعدالت را در جامعه رعا میخواه یم

نفر که سابقه کارش از آنها کمتر  کیاما  ردیتومان حقوق بگ ونیلیم ۳تا  میو ن ۱بازنشسته  یا جامعه نیکه در چن رفتیپذ

 « کند. افتیتومان حقوق در ونیلیم نیاست تا چند

با عدالت  یتناسب چیبا حقوق بازنشستگان آن ه سهیدر مقا یاجتماع نیباال در سازمان تام یها  حقوق افتیدر نکهیا انیبا ب یو

دغدغه بازنشستگان خود را داشته باشد، شاهد  دیروز با که شبانه یاجتماع نیسازمان تام یها  مجموعهدر  یوقت»ندارد، گفت: 

 !« م؟یاز عدالت صحبت کن میخواه یچگونه م نگاهآ میباال باش یها پرداخت حقوق

. مجلس مییآ یتاه نممسائل کو نیوجه از ا چیبه ه ندگانیما نما»افزود:  ازدهم،یدر مجلس  جانیاراک، خنداب و کم ندهینما

حقوق  یچند درصد شی. قطعا افزاکند یم یریگیرا پ یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام میترم یبه صورت جد ازدهمی

اجازه داد که حقوق  توان ی. مگر ممیریپذ یتورم خواهد بود را نم ریز دیکه هر جور حساب کن یاجتماع نیبازنشستگان تام

 «  با عدالت دارد؟ یچه نسبت نیتومان؟ ا ونیلیچند م یدولت کیده شود اما حقوق هزار تومان افزو ۵۰۰بازنشسته 

و  یاجتماع نیبازنشستگان تام یمستمر شیافزا یدر نظرگرفته شده برا شیافزا زانیدر رابطه با م»کرد:  دیتاک یآصفر

 سی. نه تنها آنها بلکه رئمیخوان یرا به مجلس فرام یاجتماع نیسازمان تام رعاملیرفاه و مد ریوز ،یساز همسان یاجرا

 «خود را اعالم کنند. یها یریگیپ جهیپاسخ دهند و نت تیوضع نیتا در مورد ا میخوان یسازمان برنامه و بودجه را هم فرام

١٣٩٩/۰٣/۲۰ 

 



  

   یبازنشستگ نهیپرداخت هز یکارگر برا ٩۰/ انتظار شود ینم دیتپه تمد کارگران هفت یدرمان  دفترچه

١٣٩٩/۰٣/۲۰ 

 
تپه  هفت شکریصنعت ن  و  شرکت کشت یاز سو مهیپرداخت حق ب  تپه به علت عدم کارگران هفت یخدمات درمان یها دفترچه

 . شود ینم دیتمد

  

شعبه هفت تپه در استان  یاجتماع نیگفتند: اداره تام لنایهفت تپه در تماس با خبرنگار ا شکریدر مجتمع ن یمنابع کارگر یبرخ

 یدرمان یها دفترچه دیاز تمد رایاخ یاجتماع نیهفت تپه به تام شکریمجتمع ن یکارفرما یمال یها یبده لیلخوزستان به د

 کرده است. یخوددار کنند، یخود اقدام م یدرمان یها دفترچه دیتمد یکه برا یکارگران

 نیسال است که به سازمان تام ۲۰از  شیاو و همکارانش ب نکهیا انیهفت تپه با ب شکریاز کارگران کارخانه مجتمع ن یکی

 یدرمان یها دفترچه دیاز عدم تمد یناش یا مهیدر ادامه افزود: در حال حاضر مشکالت ب کنند، یپرداخت م مهیحق ب یاجتماع

 آنان افزوده است. یشتیمع شکالتبه م شانیها تعداد کارگر و خانواده نیا

مجتمع را  نیکارگران ا بهشتیو ارد نیفرورد یها ز حقوق ماهکارفرما هنو مه،یبه صورت مشخص عالوه بر ب ؛یگفته و به

مجتمع  پرداخت نشده  یمینفر از کارگران قد ۹۰کار حدود  یسخت نهیدرصد از هز ۴ نیبه آنها پرداخت نکرده، عالوه بر ا

 است.

بپردازد تا احکام  یاجتماع نیآنان را به تام یدرصد( بازنشستگ ۴) نهینفر منتظر هستند که کارفرما هز ۹۰ نیا ،یگفته و به

 کارگران صادر شود. نیا یبازنشستگ

در  شانیها خانواده ایاکنون خود  وجود دارند که هم یهفت تپه کارگران شکریکارگران مجتمع ن نیافزود: در ب یو

 یها ترچهبه دف یاز هر زمان شتریهستند و در حال حاضر آنها ب یبستر یاجتماع نیطرف قرارداد با تام یها مارستانیب

پرداخت  یآمده، برا شیپ شانیها برا نشدن دفترچه دیتمد نهیکه در زم یاما با مشکالت ازمندندیخود ن یاجتماع نیتام یدرمان

 اند. سرگردان شده یدرمان یها نهیهز

  تیاز وضع یو شهرستان یمسئوالن استان نکهیهفت تپه در خاتمه سخنانش اظهار داشت: با توجه به ا شکریکارگر مجتمع ن نیا

 توجه کنند. شتریکارخانه ب نینسبت به مشکالت کارگران ا میخواه یو کارگرانش باخبرند از آنان م یدیواحد تول نیا

١٣٩٩/۰٣/۲۰ 

 

 خواستار بازگشت به کار همکاران خود شدند   یشرق جانیمخابرات آذربا یها یشرکت



١٣٩٩/۰٣/۲١ 

 
 طیشرا یساز خود اعتراض کردند. آنها خواستار همسان یشغل طیبه شرا یاپیروز پ نیدوم یمخابرات برا یشرکت کارکنان

 شده خود هستند.  لیو بازگشت به کار همکاران تعد یکار

  

 یتعداد لیو تعد یشغل طیدر اعتراض به شرا یشرق جانیمخابرات آذربا یاز  کارکنان شرکت یجمع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 زدند. یراضاز همکاران خود دست به تجمع اعت

مشاغل، از کار  یبند طرح طبقه یبابت اجرا یریگی: حدود چهارده نفر از همکاران ما بعد از پندیگو یدر تجمع م حاضران

 یو رسم یکارکنان شرکت انیم ضیتبع میحال درخواست دار نی. در عمیاند و ما خواستار بازگشت به کار آنها هست شده کاریب

 شود. دهیمخابرات برچ

سال با ۲۰ نیمتاسفانه در ا  یو کارمندان شرکت رندیگ یحقوق م ونیلیم ۱۵تا  ۷ نیب ی: کارمندان رسمدهد یه مادام او

 کی ریتومان است. چگونه دو نفر ز ونیلیم ۳حدود   شان یافتیروبرو هستند و اکنون در یو تفاوت وحشتناک حقوق یمتینامال

 یآنهم وقت ون،یلیسه م یگریو د ردیگ یحقوق م ونیلیهشت م یکیقه دارند ساب سال ستیب ایو هر دو پانزده  کنند یسقف کار م

 !دهند؟ یکار مشترک را انجام م کیهر دو 

 ما توجه شود و هم همکاران ما به سر کار بازگردند. یو قانون یبه مطالبات صنف دی: هم باندیگو یمخابرات م یشرکت کارکنان

شد و اعالم  کارشدهیب یها یخواستار بازگشت به کار شرکت زین یشرق جانیرباکارگران مخابرات آذ یگذشته انجمن صنف روز

 است. یانیکرد حاضر به پادرم

١٣٩٩/۰٣/۲١ 

 

: کارگران به مرور یمراجعه کردند/ روابط عموم تیریبه دفتر مد گریشده هفت تپه بار د کاریکارگران ب

   شوند یجذب شرکت م

١٣٩٩/۰٣/۲١ 

: کارگران به مرور جذب شرکت یمراجعه کردند/ روابط عموم تیریبه دفتر مد گریبار د شده هفت تپه کاریب کارگران

 شوند یم

بازگشت بکار به دفتر  یبرا گریمجتمع کشت وصنعت هفت تپه امروز )چهارشنبه( بار د راتیشده واحد تعم کاریب کارگران

 گردند.  یر به کارسابق خود باز م:کارگران به مرودیگو یمجتمع م نیا یمراجعه کردند. روابط عموم تیریمد

  



از ظهرامروز، چهارشنبه  شیهفت تپه پ شکریمجتمع ن راتیشده واحد تعم کاریاز کارگران ب یجمع لنا،یگزارش خبرنگارا به

کارخانه شکر مراجعه  یمجتمع واقع در  محوطه داخل تیریبازگشت به کار به دفتر مد یبرا گریخرداد ماه( بار د ۲۱)

 کردند.

. و قرارداد آنها از صبح روز رسد ینفر م ۷۰مجموعه به حدود  تیریشده از جانب مد لیکه تعداد کارگران تعد شود یم هگفت

 فسخ شده است. ،یفصل بهربردار انیتا سه سال همزمان با پا ۲شنبه )چهارم خرداد ماه( با سوابق 

خواستار مشخص شدن  تیریبا مراجعه به دفتر مد رکبایهرچند روز  بایتقر نیاز ا شیهفت تپه پ راتیواحد تعم کارگران

 خود شده بودند. یشغل تیوضع

و  آالت نیماش ریانجام تعم یبرا یهفت تپه هنوز به کارگران فن شکریکارخانه ن راتیاعتقاد دارند که واحد تعم کارگران

 یکارگران فصل نیکار ا تیاست ماه است اما کارفرما معتقد ازمندین یبردار کارخانه همزمان با اتمام فصل بهره زاتیتجه

بعد ترک  یمحل کار خود را تا فصل کار یکارگران فصل گریمانند د  شکرین یبردار هفصل بهر افتنی انیبا پا دیاست و آنها با

 کنند.

فقط دو کارگر جوشکار به کار سابق  یشده فن کاریکردند: در حال حاضر از مجموع همکاران ب حیدر ادامه تصر کارگران

 .ستیکارگران هنوز مشخص ن ریسا فیاند و تکل خود بازگشته

مجتمع  تیریبه نقل از مد راتیکارگران بخش تعم یریبه کارگ تیوضع  حیهفت تپه  درتشر شکریمجتمع ن یعموم روابط

تخدام نوبت اس ستیبعد از اتمام قرارداد کار در ل یفصل یروهایگفت: طبق روال هر سال ن لنایکشت وصنعت هفت تپه به ا

. سال شود یگذشته بر اساس سابقه کار و مهارت  انجام م یسالها لطبق روا یفصل یروهای. هر ساله جدب نرندیگ یقرار م

 .شوند ی(جذب شرکت مراتی)همانند کارگران واحد تعم ۹۶و  ۹۵ یسالها یکارگران ورود زین یجار

سال  یآنها ورود شتریر هفت تپه مشغول کار بودند و بد ینفر هستند، به صورت فصل ۷۵که  دیجد یروهایادامه داد: ن یو

 نوبت کار قرار دارند. ستیکارگران در ل ریهستند و همانند سا ۹۸

نفر از کارگران  ۱۶۰از هفت تپه اخراج نشده است، در خاتمه گفت: هفته گذشته  یکار یروین چیتاکنون ه نکهیا انیب اوبا

جدب شرکت  یاز کارگران فصل گرینفر د ۱۰تعداد  زین ریو در دو روز اخ جذب شرکت شدند ۹۶و  ۹۵سال  ستیاز ل یفصل

 اند. شده

١٣٩٩/۰٣/۲١ 

 

 

 بازگردند   ییشود و همکاران شورا ییاجرا یبند مخابرات استان فارس/ طرح طبقه یها یشرکت اعتراض

١٣٩٩/۰٣/۲۴ 

 



 بازگردند ییکاران شوراشود و هم ییاجرا یبند مخابرات استان فارس/ طرح طبقه یها یشرکت اعتراض

 مخابرات فارس با تجمع مقابل مخابرات استان خواستار توجه به مطالبات خود شدند.  یشرکت کارکنان

  

 امروز صبح خود خبر دادند. یاز تجمع صنف لنا،یمخابرات فارس در تماس با خبرنگار ا یها یاز شرکت یجمع

 گر،یمعترضان است؛ خواسته د یها از خواسته یکیبراساس قانون، مشاغل  یبند طرح طبقه یکارکنان، اجرا نیگفته ا به

 اند. شده کاریاز کار ب یبند طرح طبقه یاجرا یبرا یریگیآنهاست که پس از پ ییبازگشت به کار همکاران شورا

 یکیند اما کار را انجام بده کیو  نندیسقف بنش کی ریکه دو نفر ز ستیعادالنه ن نی: اندیگو یمخابرات م یشرکت کارکنان

 تومان. ونیلیاست سه م یچون شرکت یگریو د ردیحقوق بگ ونیلیاست هشت م یچون رسم

 یها یشرکت یمشاغل برا یبند طرح طبقه یدر دست دارند که لزوم اجرا زیکارگران گزارش بازرس کار اداره کار را ن نیا

و از  ابدی یم شیچند صد هزار تومان افزا یان شرکتدستمزد کارکن ،یبند طبقه یکرده است. با اجرا دییمخابرات فارس را تا

 .شود یکاسته م ها یآنها و رسم انیم ضیتبع

خواستار بازگشت به کار  یتجمع صنف یبا برگزار زین یشرق جانیمخابرات آذربا یگذشته، کارکنان شرکت یروزها در

 است. یعدالت مزد یخود شدند و اعالم کردند که خواسته آنها اجرا یلیهمکاران تعد

١٣٩٩/۰٣/۲۴ 

 

 

 

روزگار کارگران  دانند ی/ مسئوالن نممانکارانیباشد بر حذف پ یا مقدم" مقدمه ی"عمران روشن یخودکش

 جنوب چگونه است؟!   یمانکاریپ

١٣٩٩/۰٣/۲۴ 

 
 به شدت دشوار است.  یمانکاریکارگران پ یگفت: زندگ مانکارانیپ هیبا انتقاد از رو نژاد یالنیگ اریماز

  

( به زهیهو ینفت دانیم یمانکاری)کارگر پ مقدم یعمران روشن ی( با اشاره به خودکشی)فعال کارگر نژاد یالنیگ اریماز

 دانند یآنها نم ایکه آ نجاستیاند اما سوال ا حادثه را به مشاور خود داده نیا یریگینفت دستور پ ری: وزدیگو یم لنایخبرنگار ا

کارگران  یرفاه تیکه وضع دانند ینم ای! آاندازند؟ یها را عقب م ماه حقوق ٤از  شیب نشا مجموعه ریز یها یمانکاریکه در پ

 کارگران شده است؟! یموجب افسردگ یمانکاریپ یها در شرکت



ها، نرخ حقوق  شرکت نیاز ا ی. در برخدهند یو سنوات نم یدیگاهاً به کارگران ع یمانکاریپ یها : در شرکتدهد یادامه م او

هزار تومان دستمزد  ۶۰۰و  ونیلیم ۳روز کار فقط  ۲۴زن با  شده است. به عنوان مثال به کارگر سنگ نییتع ۹۷ سال هیبر پا

و در  ستیخوب و مساعد ن یمانکاریخوابگاه کارگران پ طیاند. شرا کرده نییحقوق تع ونیلیم ۴جوشکار هم  یو برا دهند یم

 لیها وسا و گرم جنوب، گاهاً کانکس یشرج یها آب گرم ندارند. در هوا نفر اسکان دارند. گاهاً حمام ٥ یال ٤هر خوابگاه، 

 است. یطوالن اریجنوب بس یو ساعات کار در گرما ستین یکاف یشیسرما

 

همان  ایها  شرکت نیباشد؛ ا یمانکاریپ یها حذف و زدودن شرکت دیاقدام در وزارت نفت، با نیاول نژاد، یالنیگفته گ به

 .ندیافزا یو به سود خود م زنند یم توانند یکه م ییکارگران تا جا یو صنف یاز حقوق شغل ،یانسان یروین نیتام یها شرکت

و اجحاف مسدود و عدالت  ضیحذف شوند و کارگران با شرکت نفت قرارداد ببندند، راه تبع مانکارانی: اگر پکند یم دیتاک او

 .شود یبرقرار م

١٣٩٩/۰٣/۲۴ 

 

  

 خود کار را متوقف کردند   یض به معوقات مزدهفت تپه در اعترا کارگران

١٣٩٩/۰٣/۲۵ 

 ،یمعوقات مال لیخرداد ماه( خود خبر دادند. آنها به دل ۲۵صبح امروز ) یهفت تپه از اعتراض صنف شکریمجتمع ن کارگران

 اند.  مختلف را متوقف کرده یها کار در بخش

  

از توقف کار خبر دادند. آنها اظهار داشتند که امروز در  لنایگار اهفت تپه در تماس با خبرن شکریدر مجتمع ن یکارگر منابع

 .اند دهیماه، دست از کار کش بهشتیو ارد نیاعتراض به عدم پرداخت حقوق فرورد

 رایاخ دیروز از آغاز سال جد ۸۵کارفرما در پرداخت مطالبات خود گفتند: بعد از گذشت  یتوجه یبا اشاره به ب کارگران

صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران  یمزد یایماه کارگران را بدون درج همه مزا نیفرورد یقوقح شیکارفرما ف

 کردند. ها تمیبا درج همه آ دیجد یها شیرا مجاب به صدور ف رفرماکا ها، شیروبرور شد و کارگران با پس فرستادن ف

و  یکه طبق مصوبات استان میحقوق طلبکار دو ماه یمجتمع کشت و صنعت هفت تپه اظهار داشتند: درحال کارگران

دهم تا پانزدهم، حقوق کامل کارگران را پرداخت کند. اما درحال  نیهر ماه ب ستیبا یشرکت، کارفرما م یداخل ی بخشنامه

 .میماه قرار دار نیسوم نهحاضر دو ماه حقوق کارگران پرداخت نشده و ما در آستا

ماه  نیکارگران هفت تپه با کارفرما، قرار بود حقوق و دستمزد فرورد ندگانیشده، نما یدبن گفته آنها، براساس برنامه زمان به

 شود اما هنوز محقق نشده است. زیکارگران تا دهم خرداد ماه به حساب کارگران وار

 تیوضعنکردن دو ماه حقوق در  افتیدر لیاز کارگران به دل یادیتپه گفتند: در حال حاضر شمار ز کارگران هفت نیهمچن

از همکاران که  گرید یرا هم ندارند. برخ ییمواد غذا دیتوان خر یهمکاران حت ی. برخبرند یبه سر نم یخوب یشتیمع

روبرو هستند و  یخشک فرزندانشان با مشکل  مال ریش هیو ته حتاجیما دیدر خر زیدارند ن رخواریکودکان کم سن و سال و ش

 دردناک است. اریموضوع بس نیا

کند.  یدگیتا به مشکالتمان رس ستیدر شرکت هفت تپه پاسخگو ن یعترض اظهار داشتند: در حال حاضر کسم کارگران

از  زین رعاملیمد اریاالخت تام ندهی. نماکند یبه مجتمع هفت تپه سفر م کباریشرکت در تهران است و هر چند ماه  رعاملیمد

 سفر کرده است. صبح روز گذشته به دنبال وصول مطالبات کارگران، به تهران

کار حدود  یسخت ،یو صنعت یواحد کشاورز نیمطالبات کارگران در ا یگفته کارگران هفت تپه؛ درکنار عدم تحقق برخ به

 زین بر ینفر از کارگران ن ۷۰پرداخت نشده است. حدود  زیاند ن بازنشسته شده ۹۸نفر از کارگران که از اسفند ماه سال  ۱۵۰

ماه مزد  نیبابت چند یجاریاست یبارها  وانت یها ه از رانند یشمار نی. همچنستندخدمت خود ه انیابه دنبال وصول مطالبات پ

 معوقه طلبکارند.

خود گفتند: جدا از همه مشکالت آنچه به کارگران فشار  یا مهیاز مشکالت خود درباره معوقات ب یگریدر بخش د کارگران

است. حدود سه ماه است کارگران  یاجتماع نیکارفرما به تام یبده لیه دلب یدرمان یها نشدن دفترچه دیمضاعف آورده، تمد

در  شانیها که خود و خانواده یکارگران لیدل نیرا ندارند، به هم دخو یدرمان یها دفترچه ضیو تعو دیامکان تمد

 اند. هستند، دچار مشکل شده یبستر یاجتماع نیطرف قرارداد با تام یها مارستانیب

مجتمع در مقام کارفرما به  تیریرفتار مد یابیامروز خود گفتند: از ارز یتجمع صنف ییر رابطه با علت برپامعترضان د نیا

 نیهم یو برا ردیصورت بگ یدر خصوص پرداخت مطالبات معوقه ما اقدام خاص ستیکه بازهم قرار ن میا دهیرس جهینت نیا

 .میا کردهمختلف متوقف  یها صبح امروز کار را در بخش



١٣٩٩/۰٣/۲۵ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های 

 توخالی مسئوالن شهرستان واستان

١٣٩٩/۰٣/۲۵ 

پرداخت ماه ها حقوق برای باری خرداد،کارگران شهرداری یاسوج در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم  ۲۵روز یکشنبه 

 دیگر دست به تجمع مقابل شهرداری زدند.

 

 یشهردار یها با اشاره به مطالبه از سه تاهشت ماهه کارگران وپرسنل سازمان اسوجیشهر  یشورا سیرئدرهمین رابطه،

در پرداخت حقوق کارگران  ریتاخ نیا لیکه دل میا مکاتبه کرده یبا شهردار نهیزم نی: در ابه خبرنگار رسانه ای گفت  اسوج،ی

 .اعالم شده است رنبود اعتبا

١٣٩٩/۰٣/۲۵ 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

از سرگیری اعتراضات کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس نسبت نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی بدنبال 

 واگذاری با تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

خرداد برای باری دیگر کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس از اسالمشهر راهی تهران شدند تا با تجمع  ۲۶ز دوشنبه رو

ی را هرچه بیشتر بدنبال واگذار یشتیومع یشغل تینسبت نداشتن امنمقابل سازمان خصوصی سازی صدای اعتراضشان را 

 منعکس کنند.



 

 

فارس صبح امروز، در اعتراض به  جینفر از کارگران شرکت حمل ونقل خل ۲۰۰براساس گزارش رسانه ای شده،حدود 

 .تجمع کردند یساز یکارفرما با سفر به تهران، مقابل ساختمان خصوص یمحقق نشدن وعده پرداخت مطالباتشان از سو

 تیریفارس تحت مد لجیشرکت حمل و نقل خ ،یاز ورود بخش خصوص شیپ نکهیا یادآوریبا  تجمع کننده کارگران

سابق سهام خود  یکه وزارت بازرگان یوابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت، افزودند: از زمان یها مجموعه

 .مشکل کارکنان شروع شد جهینت دربا افول ثبت سفارش مواجه و  تیریواگذار کرد، مد یرا به بخش خصوص

هنوز  یاست و بخش خصوص تیریاز سوءمد یس ناشفار جی، مشکالت شرکت حمل ونقل خلبه گفته کارگران معترض

 یواگذار نینظارت و دقت الزم را ح زیشرکت عمل کند و مسئوالن مربوطه ن دیخود در قبال خر ینتوانسته به تعهدات مال

 .اند انجام نداده

چوب شرکت در چار یاست که بخش خصوص نیکارگران شده؛ ا یتیاظهارات کارگران معترض، آنچه موجب نارضا طبق

 .کند یشده، حرکت نم فیبه آن تکل یساز یسازمان خصوص یکه از سو یو مقررات واگذار نیقوان



بود که کارفرما به تعهدات خود که در قبال مطالبات کارگران عمل خواهد کرد،  نیتصور ما کارگران ا نکهیا انیبا ب کارگران

 یمال تیو وضع ستیز مرداد ماه سال گذشته مشخص ننفر از کارگران ا ۴۵ یشغل تیافزودند: در حال حاضر هنوز وضع

 .ار نامناسب استیصورت گرفته، بس یمزد یرهایتاخ لیآنها به دل

سراسر  یها یندگیشعب و نما تیفارس در ادامه گفتند: جدا از مشکالت به وجود آمده، فعال جیکارگران شرکت حمل ونقل خل

 .خود هستند یشغل تین وضعنگرا زیشعب ن نیکشور محدود شده است و کارکنان ا

بهتر  نیهم یرا نداشته برا یواحد حمل و نقل نیا تیریتاکنون توان مد یاظهارات کارگران معترض، بخش خصوص طبق

داشته  یشغل تیامن زیدولت، کارگران ن میمستق تیدوباره به دولت واگذار شود تا با مسئول یا واحد حمل ونقل جاده نیاست که ا

 .باشند

سراسر کشور مشغول به  یندگیشعبه و نما ۴۳کار دارد که در  یروینفر ن ۱۲۸۶فارس  جیخل یالملل نیو نقل بحمل  شرکت

 در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستند. ینفر در دفتر مرکز ۴۰۰تعداد حدود  نیکار هستند. از ا

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ماه حقوق و وعده های  ١١رگران فضای سبزشهرداری خرم آباد نسبت به عدم پرداخت تجمع اعتراضی کا

 توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

خرداد، کارگران فضای سبزشهرداری خرم آباد برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به  ۲۶روز دوشنبه 

 مسئوالن دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.ماه حقوق و وعده های توخالی  ۱۱عدم پرداخت 

ماهه خود در مقابل  ۱۱آباد در اعتراض به عدم  پرداخت حقوق   خرم یسبز شهردار یاز کارگران فضا یگذشته جمع روز

 آباد  تجمع کردند.  خرم یفرماندار

دستمان  میا ماه است که حقوق نگرفته ۱۱: گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای  آباد سبز خرم یاز کارگران فضا یکی

 دیقدرت خر یکه حت یبا دست خال یوقت میا شده مانکارانیو پ یشهردار یها وعده  یما قربان م؟یدراز کن دیبا یکسرا جلو چه 

من را  یهم ندارند خواب باشند و دست خال یدخترو پسرم که سن کنم یبه خانه برم فقط دعا م شوم ینان را ندارم مجبور م

 .نندینب

ماه  ۱۱که  یوعده تو خال میکن یحقوقتان را پرداخت م دیفردا سر کار برو ندیگو یبه ما م تیدر نها :بدنبال اعتراضافزود یو

 .زنند یاست ما را با آن گول م

م به نشانه اگر چند روز ه یکرد: ما حت ،اضافهبه ما ندارند یگونه  توجه چیه یمسئوالن شهر نکهیا انیکارگر با ب نیا

نبود حداقل ما حداقل  نگونهیچون اگر ا ستندیقائل ن یارزش چیما ه یمسئوالن استان برا میاعتراض و گرفتن حقمان تجمع کن

از خانواده را به خاطر   یبار هم که شده طعم شرمندگ کیکاش مسئوالن شهر  یا اهم ۱۱نه  میسه ماه حقوق معوق داشت ایدو 

  .کردند یدرک م شتریما را ب نطوریا دیشا دندیچش یم یسفره خال

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ماهه بدنبال تعطیلی کارخانه 3نسبت به بالتکلیفی معیشتی  رانیا یکارخانجات مخابرات انکارگراعتراض 

 19برای مقابله با بیماری کووید

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

ماهه بدنبال تعطیلی کارخانه 3درشیرازاعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی معیشتی  رانیا یکارخانجات مخابرات انکارگر 

 ابرازکردند. 19برای مقابله با بیماری کووید



 

  نیفرورد 24مسئوالن کارخانه   نکهیا انیبا ب ITMC رانیا یاز کارگران کارخانجات مخابرات یکخرداد،ی 26روز دوشنبه 

،به خبرنگار رسانه میکرونا به مدت سه ماه سرکار نرو یماریب وعیش لیه اذعان کردند که به دلبا ما تماس گرفتند و هموار

ثبت نام کنند  یکاریب مهیکارگران را در سامانه ب یکاریب مهیب افتیدر یرو مقرر شد مسئوالن کارخانه برا نی: از اای گفت

 .پرداخت شود مدت به کارگران نیا مهیحقوق و مبلغ حق ب زانیبخش م نیتا از ا

بودند ادامه  لیماه تعط نیفرورد 15گذشته تا  یها در سال رانیا یکارگران کارخانجات مخابرات نکهیبا اشاره به اوی 

گرفتند و  یکار حاضر نشدند و مسئوالن همواره تماس م سر  یماه سال جار نی: کارگران کارخانه از بعد از فرورددهد یم

 .میسرکار نرو گفتند فعال یم

: اما مسئوالن ،اضافه کردمراجعه کردم رازیحق و حقوقم به اداره کار ش افتیو در تیشکا یبرا نکهیا انیدر ادامه با ب یو

حق و حقوق  افتیدر یتوانند برا یو کارگران م میستین یدعو تیگونه شکا چیه یاداره کار عنوان کردند که فعال پاسخگو

 .ثبت نام کنند یکاریتنها در سامانه ب

حدود سه ماه است مطالباتشان را  رانیا یکارگر کارخانجات مخابرات 90 یال 80حدود  نکهیدر ادامه با اشاره به اوی 

ثبت کرده  یکاریب مهیاز سه ماه تنها شماره شبا را در سامانه ب شی: در حال حاضر بعد از گذشت ب،افزودنکرده اند افتیدر

 .میا

 افتی: تنها حقوق اسفندماه را دردیافزا یما هم پرداخت نشده، م مهیحاضر مبلغ حق بمتاسفانه در حال  نکهیبا اشاره به ا یو

 .شده است زیوار یاجتماع نیما هم تا اسفند ماه سال گذشته به حساب سازمان تام مهیمبلغ حق ب که یطور به میا کرده

 چگونهی: تاکنون ه،ادامه دادمیارخانه هستمجدد منتظر تماس ک تیبازگشت به کار و فعال یبرا نکهیکارگر با اشاره به ا نیا

 .میبر یبه سر م یفیبر بازگشت به کار با ما گرفته نشده و در حال حاضر در حالت بال تکل یاز کارخانه مبن یتماس

 98و سنوات سال  یدی: اما مبلغ ع،اضافه کردکردم تیفعال رانیا یماه در کارخانجات مخابرات 14حدود  نکهیا انیبا ب یو

 .میا نکرده افتیررا د

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

از سرگیری اعتراضات کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس نسبت نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی بدنبال 

 واگذاری با تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی



١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

ن شرکت حمل ونقل خلیج فارس از اسالمشهر راهی تهران شدند تا با تجمع خرداد برای باری دیگر کارگرا ۲۶روز دوشنبه 

ی را هرچه بیشتر بدنبال واگذار یشتیومع یشغل تینسبت نداشتن امنمقابل سازمان خصوصی سازی صدای اعتراضشان را 

 منعکس کنند.

 

 

صبح امروز، در اعتراض به  فارس جینفر از کارگران شرکت حمل ونقل خل ۲۰۰براساس گزارش رسانه ای شده،حدود 

 .تجمع کردند یساز یکارفرما با سفر به تهران، مقابل ساختمان خصوص یمحقق نشدن وعده پرداخت مطالباتشان از سو

 تیریفارس تحت مد لجیشرکت حمل و نقل خ ،یاز ورود بخش خصوص شیپ نکهیا یادآوریبا  تجمع کننده کارگران

سابق سهام خود  یکه وزارت بازرگان یعدن و تجارت قرار داشت، افزودند: از زمانوابسته به وزارت صنعت، م یها مجموعه

 .مشکل کارکنان شروع شد جهینت دربا افول ثبت سفارش مواجه و  تیریواگذار کرد، مد یرا به بخش خصوص

ز هنو یاست و بخش خصوص تیریاز سوءمد یفارس ناش جی، مشکالت شرکت حمل ونقل خلبه گفته کارگران معترض

 یواگذار نینظارت و دقت الزم را ح زیشرکت عمل کند و مسئوالن مربوطه ن دیخود در قبال خر ینتوانسته به تعهدات مال

 .اند انجام نداده



شرکت در چارچوب  یاست که بخش خصوص نیکارگران شده؛ ا یتیاظهارات کارگران معترض، آنچه موجب نارضا طبق

 .کند یشده، حرکت نم فیبه آن تکل یساز یازمان خصوصس یکه از سو یو مقررات واگذار نیقوان

بود که کارفرما به تعهدات خود که در قبال مطالبات کارگران عمل خواهد کرد،  نیتصور ما کارگران ا نکهیا انیبا ب کارگران

 یمال تیو وضع ستینفر از کارگران از مرداد ماه سال گذشته مشخص ن ۴۵ یشغل تیافزودند: در حال حاضر هنوز وضع

 .ار نامناسب استیصورت گرفته، بس یمزد یرهایتاخ لیآنها به دل

سراسر  یها یندگیشعب و نما تیفارس در ادامه گفتند: جدا از مشکالت به وجود آمده، فعال جیکارگران شرکت حمل ونقل خل

 .خود هستند یشغل تینگران وضع زیشعب ن نیکشور محدود شده است و کارکنان ا

بهتر  نیهم یرا نداشته برا یواحد حمل و نقل نیا تیریتاکنون توان مد یگران معترض، بخش خصوصاظهارات کار طبق

داشته  یشغل تیامن زیدولت، کارگران ن میمستق تیدوباره به دولت واگذار شود تا با مسئول یا واحد حمل ونقل جاده نیاست که ا

 .باشند

سراسر کشور مشغول به  یندگیشعبه و نما ۴۳کار دارد که در  یورینفر ن ۱۲۸۶فارس  جیخل یالملل نیحمل و نقل ب شرکت

 در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستند. ینفر در دفتر مرکز ۴۰۰تعداد حدود  نیکار هستند. از ا

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

نسبت به  خوزستان ییالب روستاشرکت آب و فاض یقرارداد طرحتجمع اعتراضی دوباره کارگران 

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستا یقرارداد طرحخرداد برای دومین بار درسال جاری، کارگران  ۲۶روز دوشنبه 

ت در اهواز برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان این شرک

 زدند.

 



 فیتکل ستیخوزستان مشخص ن یپس از ادغام آبفار و آبفایکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت:

 .میخود هست یکار تیوضع فیتکل نییشرکت آبفار چه خواهد شد و ما خواستار تع یقرارداد یروهاین

ماه حقوق  ۶مشغول به کار هستند افزود:  یبه صورت قرارداد طرحنفر در شرکت آبفار استان  ۶۳۲ نکهیبا اشاره به ا یو

ادامه  ریماه تاخ نیروند پرداخت حقوق با چند نیسال است ا ۶به  کیشرکت پرداخت نشده است و نزد نیا یکارکنان قرارداد

 .پرداخت نشده است رکنانکا نیسنوات ا زیتاکنون ن ۹۵دارد و از سال 

،جمعی از کارگران آب وفاضالب و آب وفاضالب روستایی استان ۹۹ اردیبهشت ۱۳ه روز شنب قابل یاد آوریست که

 .نده بودخوزستان برای اعتراض به ادغام دوشرکت دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت درکالنشهر اهواز زد

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

ماه  ۶نسبت به اخراج ازکار وعدم پرداخت  دمات سالمت خوزستانمراکز جامع ختجمع اعتراضی کارکنان 

 حقوق مقابل استانداری

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

با تجمع مقابل استانداری ضمن  خوزستان شهرهای استان مراکز جامع خدمات سالمتکارکنان  خرداد، ۲۶روز دوشنبه 

 ق،خواستار بازگشت بکارشدند.ماه حقو ۶بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کار وعدم پرداخت 

 

نفر  ۶۰حدود  ۹۴: سال حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت مراکز جامع خدمات سالمت خوزستانکارکنان از  یکی

 عنوان بهدرآمده و در مراکز جامع خدمات سالمت استان  یپزشک  آزمون طرح تحول نظام سالمت به استخدام علوم قیاز طر

 .به کار شدندمشغول  ییاجرا ریمد

اقدام  زین ۹۷: در سال اضافه کردشدند، لینفر از ما تعد ۲۵ جیتدر نفر به استخدام درآمدند و به ۶۰در آغاز  نکهیا انیبا ب یو

 .میبه کار گرفته شد گرید کسالیاستان مجدداً  نیتأم یشورا یریگیکردند که با پ روهاین یمابق لیبه تعد



اهواز اعالم  یزاده سرپرست وقت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشک ینیحس یمهد یدیس ۹۸سال  ی: ابتدای ادامه دادو

 .اخراج ما کردند  و اقدام به میپرداخت حقوق شما ندار یبرا یا و بودجه دیمازاد هست یروهایکرد شما ن

صورت بعد  نیکه در ا دیار شوپل دختر مشغول به ک نیشرکت آرش نو مانکاریپ ندهینما  عنوان به دی: بعدها گفتند بای افزودو

 .دیگرد یاز سه ماه دوباره به کار بازم

قرارداد بسته  یگرید مانکاریهمان سال با پ رماهیت که یرا برکنار کردند درصورت مانکاریپ ۹۸ وریشهر یعنیبعد از سه ماه 

 .بودند

پرسنل مراکز جامع  مانده ینفر باق ۳۵راج اقدام به اخ دیجد یکار آمدن فرد یو رو یمیقد مانکاریپ ی: بعد از برکنارگفتاو

شما را اخراج کرده و معاونت  یپزشک  معاونت بهداشت دانشگاه علوم گفت یم مانکاریبود که پ یدر حال نیخدمات کردند. ا

 .زد یرا م رفح نیدرست خالف ا زیبهداشت ن

مراکز مختلف مشغول به  رشیدر بخش پذ یدتبعد از م یاخراج کردند ول زیروانشناس را ن ی: سال گذشته گروهادامه داداو

 .مانده است فیپرسنل مراکز جامع خدمات سالمت بالتکل تیوضع یکار شدند ول

ها هنوز از اخراج  از خانواده یاریسال گذشته اشاره و گفت: بس وریتا شهر نیاز فروردشان به پرداخت نشدن مطالبات یو

 .مییآ یخود به اهواز م تیوضع یریگیپ یاستان برا یها شهرستانمختلف از  یها شدن ما خبر ندارند و به بهانه

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 هفت تپه به مطالبات معوقه   یو صنعت یکارگران بخش کشاورز اعتراض

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

کارخانه به پرداخت  یکارفرما یتوجه یهفت تپه به آنچه ب شکریمجتمع ن یو صنعت یامروز کارگران بخش کشاورز صبح

 اعتراض کردند.  دانند، یخود م یمطالبات مزد

  

 شکریشاغل مجتمع ن یو صنعت یخرداد ماه( کارگران بخش کشاورز ۲۴صبح امروز دوشنبه ) لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 خود را مطرح کردند. یصنف یها مجتمع، خواسته تیریهفت تپه با حضور مقابل دفتر مد

 مجتمع بودند. نیا یشاغل بخش صنعت و کشاورز یروزمزد و یقرارداد ،یکارگران رسم انیمعترض از م کارگران

که در پرداخت به موقع  ییها خود را طلبکارند و کارفرما هنوز به وعده یهستند دو ماه دستمزد معوقه سال جار یمدع آنها

 بود، عمل نکرده است.   مطالبات کارگران به آنها داده

 اعتراض ما است. لیدال گریاز د یعرف یایگفتند: حذف مزا کارگران

کارگران  یو قانون یعرف یایمزا یهفت تپه پرداخت برخ شکریمجتمع ن تیکردند: چند سال است که مالک دیتاک نیهمچن آنها

 متوقف کرده است. ایرا کم 

 نیاز جانب کارفرما به سازمان تام مهیمربوط به پرداخت نشدن حق ب ،یدیواحد تول نیاعتراض کارگران ا گرید لیدل

 کرده است. جادیکارگران ا یبرا یادیاست که مشکالت ز یعاجتما

هستند و  آور انیقانون مشاغل سخت و ز قیواحد آماده بازنشسته شدن از طر نیاز کارگران ا یطبق اظهارات آنها؛ گروه 

 اند. نشدهخود  یمطالبات سنوات افتیاند، هنوز موفق به در سال گذشته بازنشسته شده یانیپا یها که ماه گرید یتعداد

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

نسبت به توسعه نفت )متن( یمجموعه شرکت مهندسزیرتلمبه خانه غرب کارون تجمع اعتراضی کارگران 

 ماه حقوق مقابل استانداری خوزستان ۷عدم پرداخت 

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

توسعه نفت  یمجموعه شرکت مهندسزیر )شرکت رامپکو(کارونتلمبه خانه غرب خرداد، کارگران  ۲۶روز دوشنبه 

 ماه حقوق دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند. ۷برای اعتراض به عدم پرداخت )متن(



 

به خرمشهر -اهواز و در امتداد جاده اهواز  یواقع در جنوب غرب  تلمبه خانه غرب کارون یکی از کارگران معترض

نفر هستند  ۸۰به  کیبه کارگران که نزد یحقوق چیو سه ماه ه می: حدود هفت ماه حقوق معوقه دارفتخبرنگار رسانه ای گ

 .پرداخت نشده است

پول  کسالی کی: نزددیافزا یم دهد، یبه پرسنل نم یخدمات چیبوده و ه لیماه آشپزخانه شرکت تعط ۱۰حدود  نکهیا انیبا ب او

 .ما لحاظ نشد یبرا یا سابقه چیه یول شده یاز حقوق کم م یلیتکم مهیب

. شرکت شود یبسته م ماهه کیصورت  در حال حاضر به ی: در گذشته قراردادها سه ماهه بود ولافزود معترض کارگراین 

 .کند یکارکنان مراجعه نم تیوضع یبررس یاز اداره کار برا زین ینداشته و بازرس یکارگر ندهیرامپکو نما

شرکت  یارسال و مطالبات برا یبردار بهره تیبوده و هرماه صورت وضع یبردار پکو بهره: قرارداد شرکت رامادامه داداو

 .شود یم زیوار

 ماه بهشتیتا ارد زین دیجد تیشرکت تا اواخر سال گذشته پرداخت شده و صورت وضع تی: صورت وضعگفت در ادامهوی 

 .شود ینم  زیان وارکارگر یبرا یحقوق یول شود یبه شرکت پرداخت م یزود رد شده و به زین

 ۴و با شروع کرونا و به بهانه آن به  کرد یم  کار فتهیش ۳صورت  قبالً شرکت بهگفت: کارگران شرکت رامپکو   از گرید یکی

 .کم شد زیما ن یها یافتیکار در نیکرد که با ا دایپ شیبا همان تعداد کارگر افزا فتیش

 اند. شده دیتهد یتیامن یها ز حق خود به بهانهاز کارگران به خاطر دفاع ا ی: تعداددیگو یم او

١٣٩٩/۰٣/۲۶ 

 

   ستیپاسخگو ن یکارگران مجتمع هفت تپه/ کس یاعتراض صنف ادامه 

١٣٩٩/۰٣/۲۷ 

برگزار  یاعتراض صنف زیگذشته، امروز ن یاز کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در ادامه تجمعات روزها ی شمار

 کردند. 

  



 یتوجه یگذشته خود در انتقاد به آنچه ب یروزها یهفت تپه در ادامه تجمعات صنف شکریکارگران ن لنا،یاگزارش خبرنگار  به

در محوطه مجتمع و مقابل دفتر  زیخرداد ماه( ن ۲۷صبح امروز ) خوانند، یخود م یمطالبات مزد تیکارفرما به وضع

 حاضر شدند. تیریمد

گفت: بعد از گذشت  لنایتر شدن اعتراض خود و همکارانش به ا گسترده حیهفت تپه در تشر شکریاز کارگران مجتمع ن یکی

 یو پاسخگو شود یدر مجتمع حاضر نم یمسئول جیمتاسفانه ه ،یوصول مطالبات مزد یبرا یچند روز اعتراض صنف

 .ستیمطالباتمان ن

طلبکارند  یخود را در حال یجارماه سال  بهشتیو ارد نیمربوط به فرورد یکارگران دو ماه از مطالبات مزد ؛یگفته و به

در حال  نیقرار بود کارفرما دهم تا پانزدهم هر ماه حقوق کارگران را پرداخت کند بنابرا نیتام یکه طبق مصوبات شورا

ماه کارگران هم گذشته و کارفرما کمبود  بهشتیپرداخت حقوق ارد موعدروز از  ۱۷ماه،  نیحاضر جدا از حقوق فرورد

 .کند یها عنوان م پرداخت نکردن حقوق لیرا دل یمنابع مال

 مهیکارکارگران بازنشسته و پرداخت حق ب یسخت نهیاز کارفرما در ارتباط با سنوات، پرداخت هز یگریافزود: مطالبات د او

 ماه است دچار مشکالت نیمطالبات چند نیکارفرما، وصول ا یتوجه یب لیکه به دل میدار یگریو موارد د یاجتماع نیبه تام

 شده است.

 رعاملیمد یپرونده تخلفات ارز میشد: باوجود آنکه همه باخبر یمدع یتجمع صنف نیاز کارگران حاضر در ا گرید یکی

 فیتوق ییتوسط مراجع قضا یو یدالر از منابع مال ها ونیلیاست و م یدگیدر حال رس ییشرکت هفت تپه در مراجع قضا

 یدگیما کارگران هفت تپه رس یحقوق یماه ب نیاز چند یناش یشتیمع تبل به مشکالهمانند ق میانتطار دار هیشده، از قوه قضائ

 کند.

اما همه آنها  میا از مسئوالن بوده یبا وجود آنکه شاهد عبورو مرور تعداد یاعتراضات صنف انیداشت: در جر انیب نیهمچن او

 مطالباتمان انجام ندادند. یریگیپ یبرا یاز کنار ما کارگران گذشتند و در عمل کار ییاعتنا یبا ب

 به حق ما پاسخ مثبت داده نشود، اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. یها به درخواست که یکارگر؛ درصورت نیگفته ا به

١٣٩٩/۰٣/۲۷ 

 

  

 نیاند و هنوز مطالبات بر زم شده دیجمهور/ هجده پرستار شه سیبه رئ ینامه سرگشاده نظام پرستار

 مانده است!  
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به  عیسر یدگیرس ،یجمهور سیسرگشاده خطاب به رئ یا نامه یط ینظام پرستار یعال یشورا یکل و اعضا سیرئ

 ،یازجمله استخدام پرستار، پرداخت معوقات، اصالح نظام پرداخت، استخدام پرستاران شرکت یجامعه پرستار یها خواسته

 ن مانده را خواستار شدند. یبر زم نیقوان یبه پرستاران مبتال به کرونا و اجرا یدگیرس

  

کل سازمان نظام  سیرئ ،یگیرزابیکشور، متن نامه محمد م یسازمان نظام پرستار یبه نقل از روابط عموم لنایبه گزارش ا

شرح  نیبه ا یجمهور سیبه رئ ینظام پرستار یعال یشورا یو اعضا یعال یشورا سیشمس، رئ نیشمس الد ،یپرستار

 است:

و  یو دولت محترم در مقابله با بحران کرونا، همانگونه که حضرتعال یارزشمند حضرت عال یها با تشکر از تالش احتراما،

بحران  زیمنحوس کرونا در کشور ما ن روسیو سراسر جهان شاهدند؛ مدت بالغ بر چهار ماه است که و رانیهمگان در ا

و دفاع از  روسیو نیرهبر معظم انقالب؛ مقابله با ا شیا به فرمااست. بن هکرد جادیمردم ا اتیسالمت و ح یبرا یا سابقه یب

به نام  یدیرزمندگان رش یشقراولیو پ یبار با پرچمدار نیا کنیرا در کشورمان ل یگریدفاع مقدس د امیا ران،یسالمت ملت ا

 رو؛یکمبود ن رغمیعل یماسال رانیو مظلوم ا زیپرستاران و کارکنان نظام سالمت رقم زده است و باعث شده پرستاران عز

 یمانند یب یها یثارگریو ا رینظ یخدمات ب یفیو ک یمشکالت، مطالبات معوق و ... با تمام قوا در صحنه باشند و به لحاظ کم

 از آنهاست: یبخش لیانجام دهند که موارد ذ

 ۱۱۰ان  و... تعداد بالغ بر بازنشستگ ان،یکشور اعم از شاغالن، دانشجو یهزار خانواده بزرگ پرستار ۲۵۰از تعداد  -۱

هر تخت  یبه ازا یعنی کنند، یکار م ها مارستانیو ب نیفعال بوده و فقط در بال یمارستانیهزار تخت ب ۱۴۰ یهزار نفر برا

همزمان دو بحران کمبود  یدگیدرهم تن یعنی نیو ا میساعت دار ۲۴پرستار در  یرویفقط  هشت دهم ن نیدر بال یمارستانیب

 و کرونا. یارپرست یروین

خدمت  ییکرونا مارانیچهار ماه، صرفاً به ب نیا یط مایهزار پرستار مستق ۶۸تا   ۶۵هزار نفر فوق حدود  ۱۱۰از تعداد  -۲

 روزانه است. شیها، کماکان در حال افزا استان ریکرونا به سا یرقم با تسر نیاند و ا کرده

حداقل دو هفته و  نیب یهزار پرستار مدت زمان ۳۲حداقل  یعنید آنها درص۵۰هزار نفر، بالغ بر  ۶۸ یال ۶۵تعداد  نیاز ا-۳

روز در ارتباط  در مجاور بخش کرونا به طور شبانه ای ها مارستانیب ییکرونا یها حداکثر دو ماه به صورت مداوم در بخش

اند و از  و مادر و ... محروم بوده خود اعم از همسر، فرزند، پدر یها با خانواده داریدبوده و از  ییکرونا مارانیبا ب میمستق

 اند.    اند و به آنها خدمت کرده حشر و نشر داشته ییکرونا مارانیبا ب یو کار یکیزیفاصله ف نیکترینزد

صرفا از  ها مارستانیدر ب یبستر مارانیوجود ندارد، لذا ب مارانیب نیا یبرا یا ژهیو یاز آنجا که هنوز واکسن و دارو -۴

افراد با موضوع کرونا و  نیرتریخاطر هنوز پرستاران؛ درگ نیبرخوردار شوند. به هم ستیبا یموثر م یستارپر یها مراقبت

 .  دهستن ییکرونا ماریفرد به ب نیکترینزد

( بالغ بر تعداد ۹۹خرداد  ۲۷فعال و تا امروز) ماران؛یگونه ب نیپرستاران با ا کینزد اریارتباط بس لیبه دل نیب نیدر ا -۵

و تحت مراقبت و  یدر منزل، بستر ایها  مارستانیدر ب ایاند که  کرونا مبتال شده یماریبه ب یرستار به طور قطعپ ۷۴۰۰

 درمان قرار گرفته اند.

نقاط  ریاز تهران و سا هیو بق النیاز استان گ دیشه ۷که  اند وستهیشهدا پ لینفر از پرستاران به خ ۱۸تعداد  زین خیتار نیتا ا -۶

 .کشور هستند

 مارانیو مراقبت از ب یمراکز مراقبت در منزل؛ پرستار ها؛ مارستانیخدمت در ب رهیعالوه بر تالش پرستاران در زنج -۷ 

که در  رندیگ یرا به عهده م شوند یم صیها ترخ مارستانیتازه از ب اینبودند  ها مارستانیدر ب یبه بستر لیکه ما ییکرونا

 اند. را به مردم ارائه داده یخدمات نیچن ز؛رکم ۷۰۰تهران و سراسر کشور بالغ  بر 

خود را  یمانند ابر بهار شود، یم ازیما در هر مرحله، هر زمان و هرجا که ن زیکه پرستاران عز دیفرمائ یمالحظه م نیبنابرا

ال پرستاران، نقش کشور ما را در قب رانیرفتار دولتمردان و مد کنی. لکنند یآغاز م دنیو بار رسانند یبه منطقه تشنه خدمت م

آور است،  و مالل زیکه چقدر تآسف برانگ دیآنها، مطالبات و معوقات و ... را بنگر یقانون وقآنها در نظام سالمت، حق و حق

 :دییرا مالحظه بفرما ییها نمونه

روز  یعنیبعد،  ( و در روزی)مدظله العال ی( پرستاران با مقام معظم رهبر۹۸ماه سال گذشته )سال  ید دارید قیدر توف -۱

و  یمل یها بونیچند هزار نفره و از تر یها شیمحترم بهداشت در هما ریجمهور و وز سیپرستار، معاون اول محترم رئ

مدت و  انینظام پرداخت در کوتاه مدت و م یپرستاران، سامانده استخدامرا همچون  یقول تحقق معوقات و مطالبات یعموم

 است.   فتادهین یاتفاق خاص ها نهیزم نیهنوز در ا کنیکارها را دادند، ل افهها و اض صفر کردن معوقات کارانه

 ۶۹۶۴۸۸است که بر اساس بخشنامه شماره  یخدمات کشور تیریاز فصل دهم قانون مد یحقوق ناش شاتیافزا یبرخ -۲

 ست،یتص پرستاران ناست و فقط مخ یاجرائ یها انجام گرفت که مربوط به همه کارکنان تمام دستگاه ۹۸بهمن ۳۰مورخ 

 مربوطه است. یها ییدستگاه ها از محل دارا یها نهیهز شاعتبار و کاه نیمنوط به تام زین شیافزا نیادامه پرداخت ا



 نیاند. ا اضافه کار و کارانه پرستاران را از هم جدا نکرده یعلوم پزشک یها از دانشگاه یادیمتاسفانه هنوز تعداد ز -۳

 .    رود یم نیاز پرستاران از ب یاریها شده است و حقوق بس در پرداخت تیموضوع باعث عدم شفاف

کار باالتر از  به اجبار پرستاران را به انجام اضافه یور گرفتن قانون بهره دهیبا ناد یعلوم پزشک یها از دانشگاه یاریبس -۴

 قیو هم پول آن با تعو گذارند یبرآن م یالیاما زمان پرداخت اضافه کار، هم سقف ر کنند، یمجاز، مجبور م یسقف قانون

 (یالی. ) پارادوکس اجبار و سقف رشود یماهه پرداخت م ۱۷تا  ۷ یزمان

از کرونا،  یجبران خسارات ناش یبرا یمل رهیاز صندوق ذخ یمنابع قابل توجه صیتخص رغمیعل زیدر کشور ما ن -۵

هزار تومان و ... مشاهده  ۱۰۰-۱۵۰هزار تومان و  ۲۸ هزار تومان،۱۸) مثال تحت عنوان حق کرونا( چون  ییها پرداخت

ابالغ شده که ارزش هر ساعت کار  ها مارستانیبه ب یجدول زین راً یاست. البته اخ یشده که خود باعث وهن جامعه پرستار

ا و که کار پرستار کج ی. در صورتاند دهید یپزشک نترنیا یدانشجو کیپرستاران در بخش کرونا را معادل ساعت کار 

 هزار ۴تا  ۲مشابه ما در موضوع کرونا  یاز کشورها یاریاست که در بس یدر حال نیکجا؟ ا یعموم یپزشک یدانشجو

 پرداخت شده است. هیدالر در ماه هد

 زیزودتر از موعد ن آور؛ انیمشاغل سخت و ز یایضمن استفاده از مزا دیپرستاران با ،یور بر اساس قانون ارتقاء بهره -۶

 یقانون یها با درخواست یو منابع مال رویکمبود ن لیقانون، به دل نیپا گذاشتن ا ریمتاسفانه دستگاهها با ز یشوند ولبازنشست 

پرستاران و به خصوص  یرا برا یا دهیموضوع مشکالت عد نی. اکنند یموافقت نم ناز موعد پرستارا شیپ یبازنشستگ

 کرده است. جادیپرستار ا یها خانم

ارتباط ندارد، بدعت خطرناک، رفتار با  یروزها افتاده و مطلقاً با اخالق و مروت و جوانمرد نیاق در ااتف نیبدتر -۷ 

کل کشور است که بر  بایو مازندران و تقر النیاعم از گ یشمال یبحران کرونا در استان ها امیپرستاران داوطلب خدمت در ا

 تیوعده اولو رغمیکرونا و عل امیپرستاران در ا یریرگبکا یبرا یتعالمحترم از حضر ریخالف درخواست مکتوب وز

آنها  انهیماه یقانون یایبدون آنکه حقوق و مزا ت،یفعال یبعد از دو ماه و اند یدرکمال ناباور کساله؛ی یریاستخدام و بکارگ

ده و پرداخت هر ارائه کر تارانبه پرس یاجبار یروزه ساعت ۸۹قرارداد  النیگ یچون علوم پزشک یپرداخت شود، دانشگاه

از طرف پرستاران کرده است و در  یانسان ریو غ یقانون ریقرارداد غ نیآنها را منوط به امضا ا یقانون یایگونه حقوق و مزا

 نخواهد داشت.   یافتیدر چیصورت عدم امضا، پرستاره

مظلوم و خدوم کشور  یپرستارروزها در  نیو مسائل دردناک ا عیرفع وقا یبرا یریگ میتصم یجناب دکتر روحان نیبنابرا

ً یسر رشودیدارد قبل از آنکه د ازیباالتر از سطح  وزارت بهداشت داشته و ن یما، حد و حدود شخصاً وارد عمل  یحضرتعال عا

 .دیشو

و  یامور ادار یدر سازمانها ربطیجمهور؛ بدون تعارف و بدون مالحظه خواهشمند است به مقامات ذ سیرئ یآقا جناب

زمان بر؛ با روح و روان  یو رفتارها یکش با وقت نیاز ا شیب دیرنامه و بودجه و وزارت بهداشت دستور فرمائب ،یاستخدام

 نیشدن کاسه صبر ا زیاز لبر یشان را محقق کنند چون تمام شواهد و قرائن حاک ینکنند وحق  قانون یباز ثارگریجامعه ا نیا

خدمتتان اعالم  لیبه شرح ذ گریبار د کی  یبحق جامعه خدوم پرستار یها است، لذا اهم درخواست یداریصبر و پا یالگوها

 رفع شود: مسائل نگونهیا شهیهم یمعقول محقق و برا یبازه زمان کیدر  دیاست دستور فرمائ دیام شود؛ یم

 یروزرسان و بهاز موعد  شیپ یبازنشستگ ژهی)به و یور و ارتقاء بهره یگذار و شرط دو قانون مهم تعرفه دیبدون ق یاجرا -۱

 (یو لشکر یکشور یها مارستانیو ب یدولت ریو غ یدولت یها ها در تمام بخش کار بخش یسخت یها نامه نییآ

پرداخت معوقات مختص پرستاران  زیو وزارت بهداشت و ن یاصالح نظام پرداخت، مطابق توافقات سازمان نظام پرستار -۲

 ماه وجود دارد. ۱۷تا  یکه در موارد

 نیگریو جا یمارستانیب یها از توسعه تخت یرفع کمبود ناش یهزار پرستار برا۱۰وعاجل حداقل  عیام سراستخد -۳

 یبازنشستگان پرستار

 یمعادل آن به پرستاران شرکت ای یفصل دهم قانون خدمات کشور یایمزا یو تسر یشرکت یروهاین تیوضع رییتغ -۴

 یو مال یستاد یروهایبه پرستاران همانند ن ژهیالعاده و پرداخت فوق -۵

هزار نفر از پرستاران مبتال  ۷بالغ بر   یبرا عیسر نیگزیجا نیبه پرستاران مبتال به کرونا و تام یو اساس یجد یدگیرس -۶

 مربوطه. یها ( در بخشمانیزا یمرخص ینیگزیبه کرونا )همانند جا

 نیدر ب یماریب نیموضوع ا یریگیکرونا و پدر صورت ابتال به  یاستعالج یپرستاران از مرخص یقانون یبرخوردار -۷

 .یو کیخانواده و بستگان درجه 

مازندران و کل   الن،یگ یها کرونا در دانشگاه امیشده در ا یریپرستاران بکارگ یبرا یفور میعاجل و تصم یدگیرس -۸

از بدعت خطرناک  یریاستخدام و جلوگ تیو قرار گرفتن آنها در اولو کسالهی یکشور، حداقل به صورت قراردادها

 باب شده است. داً یروزه که جد ۸۹ یقراردادها
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 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن ناحیه زاگرس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات 

 دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها
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خرداد، کارگران راه آهن ناحیه زاگرس دراعتراض به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات  ۲۷به روز سه شن

 دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان اداره راه آهن این ناحیه  دراندیمشک تجمع کردند.

زاگرس اعتصاب کردن  هیروز ناحام ست،ازجمله آمده:درگزارشی که از تجمع کنندگان درشبکه های اجتماعی منتشر شده ا

قول دروغ بهتون  میبهتون دروغ بگ میتون ینم گهیبهمون گفتن د یعنیجوابگو نبودن  نیاز مسئول چکدامیه یول هیناح یدر جلو

 . میدینم

 .ستین رهیو غ مهیاز حقوق و بن و ب یخبر چیبهمون گفتن ه رک

از  یسیدفتر رئ یو جلو نیآرژانت دانیاداره کل م ،جلوی میشیبهمون ندن عازم تهران م یقیچندروز خبر دق نای تو اگر ما حاال

 .نهیشدن هم عیبه تجم دنیرفتن به تهران بخدا تنها راه رس یبرا میبا هم هماهنگ باش کنمیخواهش م زیهمکاران عز

١٣٩٩/۰٣/۲۷ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

 !میکن یم تیخود حما یبرادران هفت تپه ا یاز خواسته ها:رانیا کین فلزکارمکانکارگرا یکایسند

 ۱۳۹۹خرداد  ۳۰

 ،یمختلف از جمله کشاورز یبخش ها یاعتصاب تمام نیگذرد. در ا یهفت تپه م شکریروز از اعتصاب کارگران ن شش

ماه حقوق نگرفته و  نیاز فرورد یهفت تپه احضور داشتند. کارگران  یامور ادار ،یکیو مکان زاتیتجه ،ییربنایکارخانه، ز

مطالبات معوق تا  نیشرکت، مقرر شده بود تا ا نیکه طبق وعده مسئول یاست. در حال دهینگرد دیشان تمد یدرمان یدفترچه ها

 :است ریکارگران به شرح ز نیا یشود. خواسته ها زیفطر به حساب کارگران وار دیقبل از ع

 از هفت تپه یسگر و بخش خصوصاختال یکارفرما دیخلع  -۱

 مهیدفترچه ب دیمعوقه و تمد یپرداخت حقوق ها -۲

 یژنیو ساالر ب یفریمحمد خن ،یاخضر مانی،ایبخش لیاسماع انیبازگشت به کار همکاران اخراج شده، آقا -۳

 یرستم -یگیاسدب یو مجازات حبس ابد برا یگیبازداشت اسد ب -٤

 ه به کارگراناختالس شد یبازگرداندن ثروت ها -٥

 ییو قضا یاستان نیتپه به مسوول شکرهفتیکارگران ن یاز خواسته ها تیضمن حما رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

 یتوان پرداخت کرد. دستگاه قضا م یحقوق کارگران را م یگیاسد ب یشرکت و حساب شخص یشود از حساب ها یمتذکر م

 یبرا دیاست که با یکار نیکمتر نهایکند. ا دیکارگران را تمد یدهد دفترچه هادستور  یاجتماع نیتواند به سازمان تام

 .ردیانجام گ یکارگران هفت تپه ا

 است یروزیرمز پ یکارگر یهمبستگ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

 ۱۳۹۹خرداد  ۳۰

 

  

سه  یه دنبال اجراب ازدهمیاند/ در مجلس  ثبت نام کرده یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر برا ۷۵۰

   میکار هست یعال یدر شورا یواقع ییگرا جانبه



١٣٩٩/۰٣/٣١ 

 نیا ینام کارگران برا ثبت یخبر داد و گفت: حجم باال یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر برا۷۵۰مجلس از ثبت نام  ندهینما کی

قشر هستند که  نیا نیامن را ندارند، بنابرا هیحاش نیاما کارگران ا کنند یم افتیشان را از دولت در است که کارمندان حقوق

 کنند.  افتیدر یکاریب مهیب دیبا

  

 نیکارگران در کشور و مرتفع کردن مشکالت ا طیدرباره بهبود شرا لنا،یوگو با خبرنگار ا در گفت یمیپورابراه محمدرضا

حوزه را در  نیا گاهیجا میاگر بخواه یگفت: در حوزه ساختار شود، یمطرح م یجامعه کارگر یروزها از سو نیحوزه که ا

 .میشده است، بازگرد فیکارگران که در قانون تعر یساسا گاهیبه ساختار جا دیبا م،یارتقاء ده رانیا

 یکارگر یتحت عنوان شورا التیتشک کی ،یادامه داد: در قانون ساختار کارگر یاسالم یکرمان در مجلس شورا ندهینما

 کار که در حال حاضر هم وجود دارد. یعال یباشند وجود دارد به نام  شورا رندهیگ میمجموعه خودشان تصم یکه برا

وجود داشته باشد. کارگر، کارفرما و دولت   ییگرا جانبه سه دیکار با یعال یادامه داد: در قانون گفته شده است در شورا یو

 تاز است.  کهیشورا  نیدر اشورا حضور داشته باشند اما در حال حاضر دولت  نیدر ا دیطبق قانون با

 یلباس ساده و معمول کیگفت: کارگر  انیکارگران و کارفرما یاز سو یمطالبات کارگر یریگیبا اشاره به پ یمیپورابراه

و اعتراض هم  دیآ ینم دانیوسط م شیها یو نگران گاهیکه بواسطه جا ییاست تا کارفرما دانیدر م شتریندارد و ب شتریب

 .کند یو اعتراض هم م دیآ یم دانیبه کف م نیندارد بنابرا یزیچ نچو د؛یآ یم دانیکارگر به م . حال چراکند ینم

و منافع  میمطلق داشته باش ییگرا خودش بازگردد تا سه جانبه گاهیبه جا دیکار با یعال یشورا مییگو یکرد: ما م دیتاک یو

 کارگر در آنجا حداکثر باشد.

 یها همه کاره نظام کارگر است که دولت نیدر کشور ا یاشکال ساختار نظام کارگر نیتر یلکرد: اص دیمجلس تاک ندهینما نیا

 .دوزند یو م برند یم خواهند یم یهستند و هر چ

 نیکه من ا دیگو یباشد؛ آن هم در ظاهر م دیمهم با نیکه ا مییگو یامروز به دولت م ییگرا ادامه داد: در بحث سه جانبه یو

 .مینیب ینم یزیاما در باطن چ کنم یحفظ مرا  ییگرا جانبه سه

 م؛یمطرح کرد نهیزم نیو تفحص و سوال را در ا قیبار تحق ۳ یال ۲گفت: ما  یاسالم یکرمان در مجلس شورا ندهینما

 بود. ییگرا جانبه عدم سه نیهم شیاز محورها یکی شهیما هم یدعوا

بتواند بزند،  یکارگر ندهیکه حرف کارگر را نما ییگرا جانبه سهبه آن  دنیرس یعنی یساختار رییتغ نیکرد: بنابرا دیتاک یو

کارگران امضا  ندهیکه نما ۹۹حداقل حقوق سال  نیاش هم نمونه کنند، ینم بشیاما تصو زند یامروز کارگر حرفش را م

 !شود یم سهاما صورت جل کند یجلسه را ترک م کند، ینم

 یهم ما دوباره با مشکالت یکرد: در بحث اقتصاد انیجامعه کارگران ب یبا اشاره به اصالح ساختار اقتصاد یمیپورابراه

 توانست یاست دولت م نیگذاشته است، اعتقادم بر ا ریبر اقتصاد تاث تیریو سوءمد میامروز کرونا، فشار تحر م،یمواجه هست

 استفاده کند اما نکرد. ها میاز فرصت تحر

 ۵۰حدود  میکه ما داشت یاند، آمار شده کاریب ریو دوماه اخ یکیدر کشور در  یادامه داد: با شروع کرونا رقم قابل توجه یو

 هستند. یاند که در حوزه کارگر ثبت نام کرده یکاریب مهیب افتیهزار نفر در سامانه در

 افتیشان را از دولت در است که کارمندان حقوق نیا ینام کارگران برا ثبت یمجلس خاطرنشان کرد: حجم باال ندهینما نیا

 کنند.  افتیدر یکاریب مهیب دیقشر هستند که با نیا نیامن را ندارند، بنابرا هیحاش نیاما کارگران ا کنند یم

 یها تا بستر میببر ییبه سمت و سو یاقدامات را در ساختار اقتصاد دیمجلس با نیاست که در ا نیادامه داد: ما صحبتمان ا یو

 .دیایکار ب یپا تیظرف شیافزا یواسطه دولت برا نیو به ا میخش داشته باشب نیمختلف در ا یها حوزه یبرا یمناسب

 یواحد اقتصاد شود یاست. مگر م یکاگر یکمک به فضا میکن یکه افتتاح م یمردم کرمان گفت: هر واحد اقتصاد ندهینما

 نیرقابت ب جادیو ا یکارگر یاز فضا تیحما یعنی یدر آن مشغول به کار نشود؛ رونق اقتصاد یشود اما کارگر جادیا

 کار است. روین یعرضه و تقاضا

 ستین یتقاضا بر اساس نرخ تعادل نیخب ا م،یندار یدر حال اضافه شدن است، اما واحد اقتصاد یکارگر تیافزود: جمع یو

 یبرا تقاضا را تیکه ظرف یزمان م،یبه آن منطق برس میتوان یم یبهم بخورد. چه زمان یمنطق نرخ تعادل شود یو باعث م

کار محقق  نیاست که ا نیمان ا تمام تالش ازدهمیدر مجلس  میبگو دیو با میکن جادیا دیو کسب و کار جد یرونق اقتصاد جادیا

 شود.

 یکه به دنبال برنامه جامع اقتصاد یمطلوب گفت: هنگام تیوضع جادیا یدر اقتصاد برا یگذار با اشاره به هدف یمیپورابراه

 .میکن فیمان را تعر مدت و کوتاه مدت انیم اقدامات دیبا م،یرو یم

است که بودجه را درست  نیهم یبرا م،یکن یبا دولت سر بودجه دعوا م یرونق اقتصاد جادیا یکه برا یادامه داد: هنگام یو

 .میکن فیتعر یمقاصد اقتصاد یاست که آن را برا نیبه مفهوم ا نیو ا میکن



که  ییها بنگاه دیکرد: با انیب د،یتول تیظرف شیجز افزا ستین یزیچ یرونق اقتصاد نکهیبر ا دیمردم کرمان با تاک ندهینما

 .میاوریاند را دوباره به حرکت درب متوقف شده

 رییو تغ یاقتصاد طیبه دو سر فصل بهبود شرا دیکند، ما با دایکسب و کار در کشور رونق پ یفضا نکهیا یکرد: برا انیب یو

را اجرا  ییگرا جانبه که سه میکه هر دو حالت کمک به کارگر است. در بخش اول ُمصر هست میتوجه کن یدر ساختار کارگر

 .کند یکمک م اریبسکشور  دیامر به رونق تول نیچراکه ا میکن

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

  

  

 خودمان است!   یپا زیهشدار قرمز کرونا همه چ رغمیخوزستان: عل یمانکاریکارگران پ

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

 
ً بدون تجه رغمی: علندیگو یخوزستان م یها شگاهیپاال رانیو تعم یرمانکایپ کارگران مشغول  زاتیهشدار قرمز کرونا بعضا

 . میبه کار هست

  

همچنان  دیمختلف صنعت و تول یها وجود، بخش نیقرمز است با ا تیکرونا در خوزستان در وضع لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 است. تیبدون وقفه مشغول فعال

 م؛یمشغول به کار هست رانهیشگیگونه اقدامات پ چیه تی: ما بدون رعاندیگو یم یشگاهیپاال یمانکاریکارگران پ نیب نیا در

پنج  م،یدار سیکه هم سرو یدر موارد رد؛یگ یبرعهده نم یتیرابطه مسئول نیدر ا مانکاریو پ میرفت و آمد ندار سیاغلب سرو

 برد. یخطر را باال م سکیمساله، ر نیو ا نشانند یم لیاتوموب کینفر را کنار هم در 

که درآمد ما  یطیآنهم در شرا میکن یم هیته یشخص نهیرا با هز کننده ی: ماسک، الکل و ژل ضدعفونندیگو یکارگران م نیا

 .کنند یپرداخت م یطوالن اریبس ریاست و غالباً دستمزدمان را با تاخ نییپا ها یمانکاریپ

و  ها شگاهیو متخصص جنوب شدند و گفتند: پاال یکارگران فن یمنیو ا یمسئوالن به سالمت شتریکارگران خواستار توجه ب نیا

 به کانون بالقوه خطر بدل شود. تواند یم ها یمیپتورش

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب



مقابل کارخانه ومسدود نسبت به ماه ها مطالبات پرداخت نشده  اصفهان یکارگران کاشتجمع اعتراضی 

 کردن راه رفت و آمد

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

خرداد،کارگران کارخانه کاشی اصفهان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به ماه ها مطالبات پرداخت ۳۱روز شنبه 

فت وآمد نجف آباد زدند و راه ر -جاده اصفهان  ۱۸نشده دست به تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی واقع در کیلومتر 

 را مسدود کردند.

 

 زیشرکت مشکالت ما ن نیا یساز یگفت: از زمان خصوصحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

اما تفاوت  شود یعوض م ها تیریسال است که فقط مد نیچند م،یتا مطالبات گذشته خود را خواهان شو میامروز آمدشد.آغاز

 .شود ینم رگردر احقاق حق کا یچندان

شرکت مشغول به کار  نیکارگر در ا ۴۰۰دارند، حدود  یشرکت که هنوز معوقات نیا یها از بازنشسته ریغ  افزود: به یو

 طلب دارند. ایتا دو سال حقوق و مزا کی نیانگیطور م  هستند که به

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاتحاد ب

پس ازتجمع مقابل شرکت  وبستن درب های  خوزستان ییفاضالب روستا شرکت آب وکارگران خشمگین 

 ورود وخروج  ساختمان،راهی استانداری خوزستان شدند

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

)آبفار(در ادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به خوزستان ییشرکت آب و فاضالب روستاخرداد، کارگران  ۳۱روز شنبه 

توخالی مسئوالن پس ازبنمایش گذاشتن خشمشان با تجمع مقابل شرکت وبستن دو درب  بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های

 ورود وخروج به ساختمان، راهی استانداری خوزستان شدند تا صدای اعتراضشان را هرچه بیشتر منعکس کنند.



 

به  یپرداخت چیتاکنون ه ماه سال گذشته از بهمن به خبرنگار رسانه ای گفت: کنندگان که مدرک دکترا دارد از تجمع یکی

 .انجام نشده است یطرح یروهاین

حل مشکل حقوق و  یریگیحل قرارداد، ُپ یهرچند مسئوالن قول مساعد برا،گفت:داردکاری سابقه  سال ۲۸ که گرید یکی

 .نشده است یها عمل وعده نیاز ا کی چیتا امروز ه یاند ول مجوز استخدام را داده

تعداد  نیدارد که از ا یطرح یروین ۶۳۲شرکت حدود  نیگفت: ابرنگار رسانه ای دیگر از حاضرین در تجمع به خ یکی

 .است شده فیآنها تعر یبودجه برا فیکشور دارند و رد یآبفا یو شرکت مهندس رویاز وزارت ن  یرینفر مجوز بکارگ ۱۲۳

اند و حقوق و  کسب مجوز استخدام نشدهمسئوالن موفق به  یها یکار کم یبرخ لیبه دل یطرح یروهاین یادامه داد: مابقوی 

 .شود یپرداخت م یصندوق توسعه و بودجه جار ،یعمران یها مختلف مانند بودجه یها آنها از محل یایمزا

روند پرداخت  نیسال است ا ۶به  کیشرکت پرداخت نشده است و نزد نیا یماه حقوق کارکنان قرارداد۶وی اضافه کرد:

 .کارکنان داده نشده است نیسنوات ا زیتاکنون ن ۹۵امه دارد و از سال اد ریماه تاخ نیحقوق با چند

آنها  یوجود دارد، برخ زین یدر سن بازنشستگ یافراد یسال و حت ۲۸با سابقه  یافراد یطرح یروهاین نی: در باو افزود

 .مدرک دکترا دارند اما هنوز سرنوشت قرارداد آنها نامشخص است

پرداخت حقوق  رشیحاضر به پذ دیجد تیریاستان خوزستان مد ییو روستا یشهر یآبفا یها کت: با ادغام شراو همچنین گفت

 .هستند فیکارکنان بالتکل نینشد و ا یطرح یروهاین

 یطرح یروهایگفت: درحال حاضر ن یطرح یروهایبا اشاره به عدم پرداخت حقوق از بهمن ماه سال گذشته تاکنون به ن یو

 .شوند لیتعد ،یبقه کارنگران هستند که باوجود سا

١٣٩٩/۰٣/٣١ 

 

   یتجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل استاندار
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 یمطالبات صنف یریگیپ یخوزستان برا ییآب و فاضالب روستا یاز کارگران طرح یخرداد( جمع ۳۱امروز )شنبه  صبح

 خود، دست به اعتراض زدند. 

  

استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت  ییآب و فاضالب روستا یگران طرحاز کار یشمار لنا،یگزارش خبرنگار ا به

 خوزستان تجمع کردند. یچند ماهه حقوق خود، مقابل ساختمان استاندار

خوزستان  ییدر آب وفاضالب روستا یطرح یروین ۶۳۲گفتند: حدود  لنایمشکالت خود به ا حیاز معترضان در تشر یشمار

 یآبفا یو شرکت مهندس رویاز وزارت ن یبودجه، مجوز ادامه همکار فینفر با داشتن رد ۱۲۳ط ما فق انیکه از م میهست

مختلف مانند  یها آنها از محل یایو پرداخت حقوق و مزا تهنداش یمشخص تیهنوز وضع یکشور را دارا هستند و مابق

 .شود یم نیتام یصندوق توسعه و بودجه جار ،یعمران یها بودجه

پرداخت  رشیحاضر به پذ دیجد تیریاستان خوزستان، مد ییو روستا یشهر یبا ادغام آبفا نکهیا انیبا ب از معترضان یکی

( ۹۸شد: از بهمن ماهه سال گذشته ) یدر ادامه مدع م،یهست فیو ما کارگران همچنان بالتکل شود ینم یطرح یروهایحقوق ن

 افتاده است. ریبه تاخ یکارگران طرح یمطالبات مزد

هستند که با سوابق  یکارگران کسان نیسال است و در ب ۲۵سال تا  ۱۵از کارگران  کیهر  یسوابق کار نیانگیمگفت:  او

 هستند. یسال در آستانه بازنشستگ ۲۸ یباال
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