
  ١٣٩٧تير ماه  –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران 

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

  کلن –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

)٤(  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف

که تخويل وزارت بهداشت دادند، برلزوم تحقق  هزار امضاء ١٧رگشاده با ی نامه ای سط
  مطالبات قانونی خود تأکيد کردند

 

 ١ ٩٧تير  ١ تهران جامعه پرستاری ؟

کارگران گروه ملی فوالد کارگران گروه ملی فوالد اهواز با تداوم مبارزات شجاعانه خود 
  آخرين همکاران زندانيشان را آزاد کردند

 ٢ " " " اهواز  ع ملی فوالدصناي ؟

 ٣ " " " تاکستان  شرکت پارس ميل لنگ ؟  ماه حقوق ٤ادامه اعتصاب کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 
 ٤ " " " قزوين شرکت پارس پامچال ٧٠ ماه حقوق عقب افتاده و نگرانی از تعديل ناگهاتی ٨

در اعتراض به زندانی شدن .  -تجمع جمعی از معلمان و فعالين صنفی در پارک الله تهران 
اين زندان که يکی  ۴زندان تهران بزرگ به تيپ  ٢محمد حبيبی چهارشنبه از قرنطينه شماره 

  کننده است های زندان هست، منتقل شد و وضعيت جسمی ايشان همچنان نگراناز بدترين تيپ

 ٥ " " " تهران  معلمان ؟

های معوقه با تراض به پرداخت نشدن حقوقتجمع دوباره کارگران مقابل استانداری در اع
 جواب ما را بگو شعار استاندار پر نفوذ،

 ٦ " " " مشهد انه کارتن سازیخکار ؟

  کارگر و اعتراض کارگران مقابل فرمانداری در واکنش به اخراج. ٨٠اخراج 
  

 ٧ " " " اشتهارد  شهرداری ٨٠

ميليارد تومان  ٣٨٠٠ه جمعاً حدود ماه از بازنشستگی ک ٩پاداش پايان خدمت بعد از گذشت 
 است، هنوز پرداخت نشده

 ٨ " " " تهران بازنشستگان آموزش و پرورش ؟

کارگران فضای سبز به دليل عدم دريافت سه ماه از حقوق خود مقابل ساختمان شهرداری 
  مرکزی کرج تجمع کردند

 ٩ " " " کرج  ١١منطقه  –شهرداری  ؟

بخاطر عدم تحويل آپارتمان هايی که   ١ادگاه کيفری شماره تجمع اعتراضی کارگران مقابل د
 سال ها قبل خريده اند

 ١٠ " " " تهران تعاونی مسکن شرکت برق ٢٠٠٠٠

ميليارد تومان است که قرار است با توقيف اموال و فروش  نيمو  مطالبات کارگران بيش از دو 
  آنها مطالبات کارگران پرداخت شود.

 ١١ " " " وچانق  دوچرخه سازی آساک ؟

 ١٢ " " " البرز  کارخانه کنتورسازی ؟  اخراج نماينده فعال کارگران به بهانه پايان قرارداد و عدم نياز
و تاکستانهای زير کشت اين مجتمع به دليل     » تلمبه خانه«، »خوراک دام«فعاليت واحدهای 

  قطع برق متوقف شده
 ١٣ " " " هفت تپه  مجتمع کشت و ضنعت ١٦٠
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  تعداد رح و مالحظاتش
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف

کارگران و رفتگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای شان دست از کار کشيده و 
 مقابل شهرداری مرکزی اين شهر تجمع کردند

 ١٤ ٩٧تير  ١ سنندج شهرداری ؟

شان مقابل ضعيت شغلیجمعی از کارگر تعديل شده کشت و صنعت شمال برای پيگيری و
  ساختمان استانداری مازندران تجمع کردند

 ١٥ " " " ساری  کشت و صنعت شمال ؟

پارس جنوبی مقابل پااليشگاه  ١٩امروز چهارمين روزی است که کارگران بيکارشده فاز 
 اندتجمع کرده

 ١٦ " " /٢ کنگان پارس جنوبی ١٩فاز  ٢٠

مقابل شهرداری وشورای شهر  ٣و ٢سپيدار تجمع اعتراضی رانندگان عضو پروژه مسکن
  سال واحدهای مسکونی رانندگان ۵تهران به دليل تاخير تحويل بيش از

 ١٧ " " " تهران  رانندگان شرکت واحد ؟

 .کارگران در اعتراض به دو ماه دستمزد معوقه شان در مقابل استانداری دست به تجمع زدند
  

  ١٧  " " "  سنندج  شهرداری  ؟

انتقاد به دستمزد حداقلی و نداشتن امنيت شغلی سه روز در مقابل اين واحد معدنی  کارگران در
  دست به اعتراض صنفی زده اند

 ١٨ " " " سيرجان -پاريز   زار معدن مس دره ١٠٠

 ١٩ " " ٣ بوير احمد کارخانه فوالد ؟ تجمع کارکنان فوالد بويراحمد جلوی استانداری در اعتراض به وضعيت شغلی و حقوقی شان

 ٢٠ " " " اردبيل  معلمان ؟  جمعی از معلمان در اردبيل در اعتراض به شرايط موجود تجمع کردند
 ٢١ " " " چند شهر شرکت های هلدينگ گروه گ ب گ ٤٠٠ بيکار شدند GBG نفر در شرکتهای هلدينگ گروه ۴٠٠امروز 

رانتاخير در پرداخت حقوق و مزايای کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری اي  ٢٢ " " ٤ اهواز  شرکت ملی حفاری ايران ١٧٠٠٠ 

مان را تا در اعتراض به شرايط معيشتی خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند. معوقات
 تر نشده، پرداخت کنيدارزشبی

 ٢٣ " " " اردبيل معلمان حق التدريس ؟

ديرعامل و به دنبال واگذاری سهام گروه ماشين سازی تبريز به بخش خصوصی و استعفای م
  رئيس هيات مديره اين گروه و توقف توليد در اين واحد مادر صنعتی، دست از کار کشيدند

 ٢٤ " " " تبريز  کارخانه ماشين سازی ٨٠٠

اعتصاب کارگران پارس ميل لنگ تاکستان به روزهشتم کشيد،عقب افتادن چهارماه حقوق. 
 بندی در قرارداد:هيچکس تا سه ماه حق اعتراض ندارد!

 ٢٥ " " " تاکستان شرکت پارس ميل لنگ ٢٠٠

جمعی از معلمان_حق_التدريس در اعتراض به وضعيت_استخدامی خود، با حضور در     
  مقابل مجلس خواهان تبديل وضعيت بدون برگزاری آزمون

 ٢٦ " " " تهران  معلمان حق التدريس ؟

هری بجای پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان به ماه ششم رسيد/مديريت ش
  سازدهای غيرضروری میمعوقات کارگران ،پروژه

 ٢٧ " " " لوشان  شهرداری ؟

 ٢٨ " " " ميانه کارخانه فوالد  ٦٣ کارگر به علت اتمام پروژه پيمانکار از کار بيکار شدند٦٣
تپه با اجتماع مقابل مديريت اين مجتمع، خواستار  شماری از کارگران بازنشسته نيشکر هفت

 ريافت مطالبات سنواتی خود شدندد
 ٢٩ " " " هفت تپه بازنشستگان مجتمع نيشکر ٣٧٠

فراخوان برای پيوستن به اعتراضات سراسری:  از فردا کاميون های خود را   خاموش        
  کرده و از بارگيری ممانعت می کنيم

 ٣٠ " " " کل کشور  رانندگان و کاميونداران ؟
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  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
 رديف

  دستمزد آنها در دو ماه گذشته پرداخت نشده است.
 

 ٣١ " " " کل کشور مأموران فنی و برق رجا ؟

کارگران در اعتراض به بالتکليفی در وضعيت شغلی و پرداخت مطالباتشان مقابل ساختمان 
  استانداری قزوين تجمع کردند.

 ٣٢ ٩٧تير  ٤ قزوين  کارخانه نازنخ ؟

 ٣٣ " " "     ياسوج  شهرداری ؟ در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.
رانندگان ترانزيت کار  در مقابل نمايندگی دفتر وزير خارجه کشور در مشهد تجمع کرده و 

  .خواستار آزادی دو تن از همکاران خودشان شدند
 ٣٤ / " "   ٥ مشهد  نزيت کاررانندگان ترا ؟

 ٣٥ " " " مشهد رانندگان کاميون ؟ .مقابل استانداری اين شهر، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند

همه   .در اعتراض  به تامين نشدن مطالبات شان، دست از کار کشيده و اعتصاب کردند
  .نتيجه مطلوب ادامه داردکاميون ها حتی ترکيه و ترکمن هم خارج نمی شوند و اعتصاب تا 

 " " " سرخس  کاميونداران ترانزيت ؟
 

٣٦ 

 ٣٧ " " " تهران شرکت بينا صنعت ريلی ١٠ گردندها به کار بازمیتعديل ده نفر از کارگران .مديرعامل: اگر قطار اضافه شود تعديلی

سابق      مردم شهر اين جايگاه را به علت واگذاری به پيمانکار خصوصی و اخراج کارگران 
  تحريم کردند. درود بر اين مردم

 ٣٨ " " " اميديه  جايگاه سوخت رسانی شرکتی ؟

طی اطالعيه ای اعالم کردند که از امروز صبح در اعتراض به عدم پرداخت سنوات و ساير 
ميليون تومان جمع  ١٠٠ميليارد و  ٢مطالباتشان در مقابل در کارخانه اجتماع خواهند کرد. از 

 ميليون تومان اخيراً پرداخت شد. ١٠٠تنها  طلب آنها

 ٣٩ / " " ٦ چهاردانگه -تهران  کارگران بازنشسته کيان تاير ٣٥٠

 ٤٠ " " " تاکستان  شرکت پارس ميل لنگ  ٢٠٠  امروز اين اعتراضات به فرمانداری تاکستان کشيده شد.بعد از ده روز اعتصاب و اعتراض، 

 ٤١ " " " آذربايجان  راه آهن  ٥٠  نفر از همکاران خودشان ۵٠بايجان بدليل اخراج تجمع اعتراضی کارگران راه آهن آذر
در اعتراض به دريافت نکردن مطالبات خود از مالکان اين کارخانه لبنياتی بخش خصوصی 

  مقابل فرمانداری ورامين تجمع کردند و خواستار پاسخگويی مسووالن شدند
 ٤٢ "/ "   ٧ ورامين  کارخانه شير وارنا ١٠٠

کارگران در اعتراض به نگرفتن دو ماه مزد با در دست داشتن بنری که رويش نوشته بود 
 مسئولين نان ما کجاست، برای خريد نان بايد ما پول قرض کنيم، دست به تجمع زدند

 ٤٣ " / " " کرج راه آهن ؟

 ٤٤ " " " ايرانشهر  شرکت ايران کوال ٢٠٠  ايران کوال تعطيل شد و کارگران بيکار شدند
  ماه حقوق و سه سال عيدی طلب دارند ٧کارخانه تعطيل شده و کارگران 

 
 ٤٥ " " " مالير کارخانه کيان کرد ؟

کارگران در اعتراض به آنچه بالتکليفی در وضعيت شغلی خود مقابل ساختمان اداره کار و 
با اعالم تعطيلی فرمانداری شهرک صنعتی البرز تجمع کردند. کارفرما از روز نهم خرداد ماه 

کارگر اين دو واحد توليدی را به مرخصی اجباری فرستاده است.  ۵٠٠موقت کارخانه، حدود 
 کارگران خواستار تشکيل نهاد صنفی شدند

دو کارخانه تولی پرس و بسته بندی البرز ٥٠٠  ٤٦ / " " ٩ شهرک صنعتی البرز
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  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 ارهشم تاريخ شهر نام واحد
 رديف

 ٤٧ " " " دورود  »تراورس«شرکت خطوط ابنيه  ؟ معوقات مزدی کارگران تراورس دورود پرداخت نشده است

نيروهای رسمی شرکت ملی حفاری صبح امروز جلوی دفتر مدير عامل دست به تجمع زدند. 
شود.قرار است معوقات کارکنان تا آخر هفته پرداخت   

 ٤٨ / " " ١٠ وازاه شرکت ملی حفاری ايران ١٧٠٠٠

  اعتصاب کارگران به همراه تمام اتوبوسهايشان در مقابل شهرداری مرکزی
  

 ٤٩ " " " اصفهان  اعضای شورای کارگری اتوبوسرانی ؟

کارگرانش را اخراج کرده و حق حقوقشان را هم نميدهدشرکت   ٥٠ ٩٧تير  ١٠ شهريار شرکت سازه های فلزی ؟ 

 ٥١ " " " منطقه ويژه         رانندگان استيجاری نقليه سنگين ؟  جرد اعتراض تهديد به اخراج می شوندعدم دريافت عيدی و سنوات و بم
 ٥٢ / " " ١١ قزوين کارخانجات فرنخ و ناز نخ ١٦٠ آزمايی مسئوالنروزه تجمعات فرنخ و نازنخ تا راستی١٠تعليق 

کار کشيده و اعتصاب در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود دست از کارگران 
  کردند

 ٥٣ " " " سيرجان  شرکت فوالد سيرجان ايرانيان     ؟

يک ماه از مطالبات معوقه کارگران پرداخت شد اما کارگران هنوز دستمزد و بيمه تامين 
 اجتماعی سه ماهه سال جاری را طلبکارند

 ٥٤ " " " تاکستان   کارخانه پارس ميل لنگ ٢٠٠

 گاه اين شهر برای سومين بار احضارو مورد باز جويی قرار گرفت.خبات شکيبا از سوی داد
بار بعد ازچند ساعت باز جويی در مورد  اين و ارديبهشت احضارشده بود١١نامبرده بعد از 

  فعاليت وحضورش در روز جهانی کارگربا قرار کفالت موقتا  آزاد شده

  ٥٥  " " "  سنندج  فعاالن مدنی و محيط زيستی  ١

کم سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، ل در پروژه ساخت سد شفارود، دستکارگران شاغ
  دارند.

 ٥٥ " " " رضوانشهر  سد شفارود ٧٠٠

طلب دارند /کارفرما: هيچ بدهی به هيچ پيمانکاری » عمران خاک رستاپ«پيمانکار از  ٢٥
کارگر از پيمانکاران طلب دارند!!! ٢٥٠نداريم.   

 ٥٦ " " /١٢ شهر جديد پرديس     »تاپعمران خاک رس«شرکت     ٢٥٠

، کارگزاران مخابرات روستايی، کارگر ١٣٨٨با رای صادره ديوان عدالت اداری از سال 
  شرکت مخابرات ايران هستند و شامل مزايا و مقررات قانون کار می باشند

  

کارگزاران مخابرات روستايی کشور    ؟  ٥٧ " " " ربی غآذربايجان     

آالت، کمبود رويه، فرسودگی ماشيندليل مشکالتی همچون واردات بیبهانه تعطيلی کارخ
و بيکاری کارگران در گردش و بدهی نقدينگی و سرمايه  

 ٥٨ " " " کرمانشاه         شرکت صنعتی فرامان ؟

عدم پرداخت دستمزد معوقه کارگران هنوز ادامه دارد، نماينده پيمانکار؛ تاخير در پرداخت 
  های مالی پيمانکار را دليل اصلی ميداندعيتصورت وض

 ٥٩ / " " ١٣ قزوين -الوند   شهرداری ٢٠٠

ای خطاب کارگران که به دنبال بازگشت به کار و دريافت مطالبات مزدی خود هستند، طی نامه
  به مسئوالن منطقه آزاد کيش خواستار پيگيری مشکالت صنفی خود شدند

 

 ٦٠ " " " د کيشمنطقه آزا کارخانه کيش چوب ٣٠٠
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  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف

انتقال محمد حبيبی به پزشک قانونی/اعتراض به قرار بازداشت محمد حبيبی توسط دادگاه 
 تجديد نظر رد شد. مخالفت با مرخصی اسماعيل عبدی

 ٦١ " " " تهران  معلمان ٢

کاری کارگران را به بهانه کاهش کاری و تعطيلی اضافهاز سه ماه بيش کارفرما؛ مزايا
  ها حذف کرده استهزينه

 ٦٢ " " " شاهرود  معدن زغال سنگ البرز شرقی ٧٠٠

وساز رونق ندارد، گويند: وقتی ساختبا انتقاد از افزايش سهم بيمه پرداختی کارگران می
 پردازی، عادالنه نيستافزايش سهم بيمه

 ٦٣ " " " کردستان ارگران ساختمانی های صنفی کانجمن ؟

شهر جديد پرديس نسبت به مطالبات مزدی خود ٨اعتراض کارگران فاز  ٩٧تير  ١٣ شهر جديد پرديس  »عمران خاک رستاپ«شرکت  ٢٥٠  ٦٤ 

 ضرب وشتم و زخمى شدن يك كارگر توسط يكى از مسؤلين. دو روز است که رانندگان واحد
 ه اند وهيچ مسؤل ومديري از شرکت جوابگو نيست.نقليه اين شرکت، اعتصاب نمود

 ٦٥ ٩٧تير  ١٤ اهواز طرح توسعه نيشکر حکيم فارابي ؟

هزار کارگر کاشانی و حدود دو هزار توليدکننده ريسندگی و بافندگی در اين منطقه در  ۶٠
  آستانه بيکاری و تعطيلی هستند

 ٦٦ " " " کاشان  کارخانجات ريسندگی و بافندگی ٦٠٠٠٠

راننده کاميون که در پی اعتصاب سراسری چند روزه رانندگان و دارندگان  ١٧ميان  از
نفر از  ٩  اما تا به امروز آزاد شدند. در روزهای اول  تن از آنها ٨کاميون زندانی شده بودند ، 

 هستند انها کماکان در بازداشت بسر می برند و در انتظار تشکيل دادگاه

تانچندين شهرس کاميونداران ؟  ١٥ " "/  ٦٧ 

تن از کارگران به اسامی  "نوشين قادری"، "فريبرز سمايی" و "شهرام عليمرادی"  ٣شرکت 
  را از کار اخراج کرد

 ٦٨ / " " ١٦ سنندج  شرکت شيرين عسل ٩٢

ی قانون کار، تنها نيمی از مطالبات گذشته١٢کارفرمای جديد متعهد شده است که مطابق ماده 
 .آنها را پرداخت کند

 ٦٩ " " " تبريز ماشين آالت ماشين سازی ؟

 ٧٠ " " " اصفهان  شهرداری ؟  کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای معوقه خود بار ديگر تجمع کردند
 ٧١ " " " تاکستان  کارگران سيستمهای صنعتی ؟  مطالبات کارگران سيستمهای صنعتی پرداخت نشده/درخواست پيگيری ازسوی مديران استانی

    الوقوع، کارگران پيگير پرداخت  پولی و بيکاری قريب نگرانی کارگران رجا از بی
  معوقات هستيم

 ٧٢ " " " تهران  کارگران فنی و برق رجا ؟

به اداره کار شکايت کردند/مسئوالن: پيگير مطالبات »کيش چوب«کارگر بيکار شده ٧٠
 کارگران هستيم

 ٧٣ " " " منطقه آزاد کيش کارخانه کيش چوب ٧٠

 ٧٤ " " " مريوان  شهرداری ٣٠  هتجمع کارگران در اعتراض به معوقات مزدی/مطالبات سالهای قبل تسويه نشد
خود، مقابل برای چندمين بار در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات جمعی از کارگران

  .استانداری کهگيلويه و بويراحمد تجمع کردند
 ٧٥ / " " ١٧ جياسو  کارخانه فوالد بوير صنعت ؟

شهردارى در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست  ٦و  ٥و  ٤كارگران مناطق 
  .از کار کشيده و تجمع كردند

 ٧٦ " " " اهواز  شهرداری ٦٠٠

تجمع اعتراضی کارگران کاشی کوير در مقابل دادگستری و مسدود نمودن خيابان فرخی به 
  خاطر تعويق پرداخت دستمزدها

ارخانه کاشی کويرک ؟  ٧٧ " " " يزد 



  

٦                                                                                                                                                                                             ١٣٩٧ تير ماه –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف

نی بر های رسمی شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق عقب 
 افتاده خويش در مقابل درب اصلی شرکت تجمع کردند و آنرا بستند.

 ٧٨ " " " هفت تپه  مجتمع نيشکر ؟

معلم زندانی، مختار اسدی صبح امروز از زندان اوين آزاد شد. اسدی در اعتراض به وضعيت 
  اسفبار آموزش و پرورش به يک سال زندان محکوم شده بود

 ٧٩ / " " ١٨ تهران  معلمين ١

بنا بر فراخوانی از قبل اعالم شده در اعتراض به عدم امنيت شغلی و احضار دوباره کارگران 
ادگاه و تهديد به اخراج ها در مقابل دفتر مديريت شرکت تجمع کرده و اعالم  معترض به د

 کرده اند تا روشن شدن وضعيت نابسامانی و اسفبار شرکت به تحصن خود ادامه خواهند داد

 ٨٠ " " " هفت تپه  مجتمع نيشکر ؟

 ٨١ " " " قزوين  شرکت رسا نور ٥٠  .در اعتراض به اخراج خود تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت شغلی شان شدند
 اين .کار هستند کارگران به صورت قرار دادی و با کمترين ميزان دستمزد دريافتی مشغول به

 و حتّا در تابستان يک آبسرد کن ندارند کارگران از شرايط دشوار شغلی خود انتقاد دارند
 ٨٢ " " " شاهرود معدن البرز شرقی ٦٠٠

        
اولتيماتوم  آنهاراض به تعويق دو ماه و نيم دستمزد دست به اعتصاب زدند. کارگران در اعت

 د.کراعتصاب خواهند  مجدداً تير  ٢٣دادند در صورتی که در هفته جاری حقوق نگيرند شنبه 
 ٨٣ ٩٧تير  ١٩ زاگرس راه آهن ؟

 ٨٤ " " " ميانرو  کارخانه گير بکس سازی ؟  کارگران در اعتصاب هستند
ميليون تومان طلب هر يک از کارگران ٧تعطيل شده ولی کارفرما هنوز  ٩٥هريوکارخانه از ش

  را پرداخت نکرده
 ٨٥ " " " خرمدشت -تاکستان  کارخانه آريا فوالد ٣٣

 ٨٦ " " " اهواز  حفاری شمال ؟  نگرانی کارگران حفاری شمال از کاهش اضافه کار در فيشهای حقوقی
به عدم رسيدگی به مشکالت معيشتی مقابل تجمع کارگران فضای سبز ، در اعتراض 

 فرمانداری و شهرداری
 ٨٧ " " " دزفول شهرداری ١٠٠

 ٨٨ " " " چند شهر  معلمان ؟  کمپين آتش زدن احکام ظالمانه حقوق فرهنگيان در جای جای کشور دارد صورت می گيرد
 ٨٩ / " " ٢٠ کامياران پمپ سی ان جی شهرداری ٧ کارگر قبل از پايان قرارداد ٧تعديل 

اندازی  روز تامين اجتماعی صورت ميگيرد؛ تجمع کارگران در اعتراض به دست تير ٢٥ در
  وزارت بهداشت به منابع سازمان تامين اجتماعی

 ٩٠ " " " تهران  سازمان تأمين اجتماعی ؟

کارگران مناطق چهار و پنج برای دريافت و افزايش مزايايی مانند حق اوالد، شب کاری، 
  کاری و مزايای کار در تعطيالت تجمع کرده و خواستار رسيدگی پيمانکاران بودندنوبت 

 ٩١ " " " اهواز  شهرداری ؟

کارگران قراردادی به دليل عدم امنيت شغلی و ترس از اخراج، از حضور در تشکلهای 
 که موجب کاهش تعداد شوراها شده است کارگری همچون شوراهای اسالمی کار واهمه دارند

 ٩٢ " " " قزوين راهای اسالمی کارشو ؟

را طلبکار هستند و  ٩۴، سنوات سال٩۶و٩۵چندين ماه حقوق، عيدی و پاداش سالکارگران 
  ...ماه بيمه تامين اجتماعی را واريز نکرده است٧کارفرما بيش از 

 ٩٣ " " " دزفول شهرداری ١٠٠

 ٩٤ " " " کنگان  پارس جنوبی ١٩فاز  ؟  گاه را بستندرسما اخراج شدند، درب پااليش ٩٧تير٢٠پرسنل اخراجی حراست که 
  .در پی تهديد مديرعامل کارخانه به اخراج کارگران، تجمع اعتراضی برگزار کردند

 
 ٩٥ / " " ٢١ فومنات کارخانه ريسندگی و بافندگی ١٥٠

 ٩٦ " " /٢٢ تهران  ل کارگریفعا ١  واله زمانی عضو سنديکای نقاشان البرز به دادسرای مقدس شعبه اوين احضار شده است.



  

٧                                                                                                                                                                                             ١٣٩٧ تير ماه –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف

از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا است یلنگرود یمحمود بهشت یمعلم زندان  ٩٧ " " " تهران معلمين ١ 

هزار نفر  ۵ری کارگر متوقف شد/بيکا ٧٠٠با  اين کارخانهفعاليت  با تامين نشدن مواد اوليه؛
  به صورت غيرمستقيم

»صنايع چراغ جلو اتومبيل مدرن«کارخانه  ٧٠٠  ٩٨ " " " ؟

    / " " ٢٢  قزوين  کارخانه های کنتور سازی و رسا نور  ٢٢٠  کاری به اداره کار معرفی شده بودندبرای دريافت مقرری بيمه بينفر از کارگران  ٧٠حدود 
ماه حقوق عقب افتاده مقابل در ورودی اين شرکت در اهواز  ٥در اعتراض به پرداخت نشدن 

  تجمع کردند
شرکت آب و فاضالب روستايی استان  ؟

  خوزستان
 ٩٩ / " " ٢٣ اهواز

  ١٠٠  " " "  مشهد  شرکت اتوبوسرانی  ؟      دست به اعتصاب زدند.در اعتراض به عدم دريافت يک سال حقوق 
عطيل شده، ولی اين کارگران اخراجی هنوز طلب های خود بابت دستمزد ت ٩٢کارخانه از سال 

  و سنوات را دريافت نکرده اند
 ١٠١ / " " ٢٤ سمنان  کارخانه رنگين نخ ٥٠

فراخوان برای اعتصاب سراسری در اول مرداد ماه با شعار: بارديگر با اتحاد و همبستگی 
 بيشتر، ماشين های خود را خاموش می کنيم

 ١٠٢ " " " چندين شهر دارانکاميون ؟

 ١٠٣ " " " همدان  شرکت واحد اتوبوسرانی ؟  شاندر اعتراض به عدم پرداخت مطالباتاعتصاب رانندگان 

تجمع کارگران بازنشسته جهت اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

 ١٠٤ " " " چاردانگه -تهران  کارخانه کيان تاير ؟

    در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان در محل صندوق بازنشستگان تجمع اعتراضی
  .بر گزار کردند

صدها نفر  ١٠٥ " " " تهران  بازنشستگان بانک ها

 ١٠٦ " " " فسا شهرداری ؟ در اعتراض به دريافت نکردن حقوق فروردين ماه امسال، دست به تظاهرات زدند

شرکت مخابرات درون ساختمان سردار  ؟  »!سفره ما خاليه، وضع مدير عاليه«با شعار: تجمع بازنشستگان 
  جنگل

 ١٠٧ " " " ؟

بازنشستگان مخابرات ايالم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بازنشستگی خود، در مقابل 
 .ساختمان مرکزی مخابرات اين شهر دست به تجمع و اعتراض زدند

 ١٠٨ " " " ايالم مخابرات ؟

بگيران کانون کارگران بازنشسته و مستمری  ؟      د:داشتن سرپناِه مناسب مشکل عمده بازنشستگان استکردنتاکيد ای يانيه طی ب   ١٠٩  " " "  تهران
 " " " سنندج  شرکت پخش مداوا گستر ؟  اعتراض کارگران شرکت پخش مداوا گستر

١١٠ 
 ١١١ " " " اصفهان شهرداری ؟ تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری

  بل اداره آموزش و پرورش تجمع کردنددر اعتراض به فيشهای حقوقی مقاجمعی از معلمان 
  

  ١١٢  " " "    استان فارس  معلمان  ؟

روز اعتصاب  نيزدهميه در سوی ک در خطر است یلنگرود یمحمود بهشت یجان معلم زندان  
  منتقل شد نياو یض به بهدارنب ديبرد صبح امروز بخاطر افت شد یغذا به سر م

 

 ١١٣ " " " تهران  معلمان ١



  

٨                                                                                                                                                                                             ١٣٩٧ تير ماه –روزشمار مطالبات و مبارزات کارگران  

  تعداد شرح و مالحظات
  کارگران

 شماره تاريخ شهر نام واحد
  رديف

يک سال حبس ابوالفضل عزيزی از آموزگاران استان قزوين در رابطه با خيزش ديماه به 
  شالق محکوم شده است ضربه ٧٤تعزيری و 

  ١١٤  " " "  قزوين  معلمان  ١

 یروز، به دنبال درخواست تشکل ها زدهيبعد از س یمعلم زندان ،یلنگرود یمحمود بهشت
 داد انيخود در زندان پا یبه اعتصاب غذا یو مدن یو فعاالن صنف یهماهنگ یو شورا یصنف

 ١١٥  ٩٧ر يت ٢٥ تهران معلمان ١

مين اجتماعی، در اعتراض به تعرض به منابع سازمان تامين اجتماعی، در مصادف با روز تا
  برابر ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند

جمعی از نمايندگان کارگران سراسر   ؟    
  کشور

  ١١٦  " " "  تهران

ها و توافقات دست از کار کشيدند و در محوطه کارگاه  وعده در اعتراض به برآورده نشدن
چرا هزينه اشرافيت :  گفتند  کارگران یر روز تامين اجتماعد تجمع اين در .تجمع کردند 

  ؟پزشکان را کارگران بايد بپردازند

  ١١٧  " " "  اردکان  معدن چادرملو  ٨٠

ساختمان  تجمع بازنشستگان مخابرات در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بازنشستگی در
  مرکزی مخابرات ايالم

  ١١٨  " " "  الماي  راتمخاب  ؟    

  ١١٩  " " "  اصفهان  شهرداری  ؟      صفهان در برابر ورودی شهرداریان و کارمندان سازمان عمران شهرداری ارتجمع کارگ

 ١٢٠ " " " سنندج  معلمان اخراجی ده ها نفر  رياستاندا مقابل کردستان اخراجی نمعلما اعتراضی تجمع

      سنندج به و بازداشت اطالعاتی نيروهای توسط کارگری فعال عبدی" (هاوار) "پيمان
  گرديد منتقل

 ١٢١ " " " مريوان  فعال کارگری ١

داخت اقساط سنوات ايام تاير از صبح امروز همزمان با موعد پربازنشستگان کارخانه کيان
تاير  بازنشسته کيان ٣۵٠اند. اشتغال خود، مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده

اند  بازنشسته شده ٩٠ميليارد تومان از شرکت طلبکارند. حتی کارگرانی که از سال  ٢حدود 
  اند سال به مطالبات خود به صورت کامل نرسيده ٧پس از گذشت 

 ١٢٢ / " " ٢٦ تهران  کارخانه کيان تاير ٢٠٠

در مقابل فرمانداری نسبت به عملکرد نماينده حوزه  ويزهحتجمع اعتراضی جوانان بيکار شهر 
  و مانع از خروج وی از جلسه شدند .ساعدىانتخابيه 

  ١٢٣  " " "      حويزه  جوانان بيکار  ؟    

صدها نفر  در اعتراض به وضعيت بازنشستگی خود تجمع اعتراض برپا نمودند   ١٢٤  " " "      تهران  بازنشستگان بانک ها
پس انداز حقوق شان درصندوق ذخيره ٪٣نسب به عدم پرداختاعتراض رانندگان بازنشسته 

  شهرداری، چهار ماه است که بازنشسته شده اند اما مطالباتشان پرداخت نشده است
  ١٢٥  " " / ٢٧     تهران  بازنشستگان شرکت واحد  ؟    

ارديبهشت و خرداددو ماه معوقه حقوق آهن تبريز به علت  تجمع جمعی از کارگران راه   ١٢٦  " " "      يزرتب  »گسترش آهن راه«شرکت   ؟     
 کارگر شرکت مپنا در ٣٠٠در اعتراض به عدم دريافت حقوق چهار ماهه/ گران اعتصاب کار

ی بيکاری هستند آستانه     
  ١٢٧  " " "      کاشان  مپناشرکت  –نيروگاه سيکل ترکيبی   ٣٠٠

در اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه ٢اعتصاب در پااليشگاه بيدبلند    ١٢٨  " " "  آغاجاری - بهبهان  پااليشگاه بيد بلند  ؟     
باتشان، کار و عدم تسويه مطالدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، کاهش ضريب سختی

 آهن تبريز سپری کردندشب گذشته را در ساختمان راه
 ١٢٩ ٩٧تير  ٢٨ تبريز راه آهن ؟

 ١٠٠کارگر بود، هم اکنون با  ٣٠٠دارای  ١٣٨٩گری اين مجتمع که در سال بخش ريخته
  کارفرما به جای رسيدگی به وضعيت. دهندرا انجام می ٨٩کارگر، همان مقدار توليد سال 

  داردآنان، با تهديد به اخراج اين کارگران، آنان را از هر گونه اعتراضی باز میبار مشقت

 ١٣٠ " " " تبريز  تراکتور سازی ٣٦٠٠
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برای چندمين بار ، تجمع جمعی از کارگران ،مهمانداران و ماموران فنی پشتيبانی شرکت 
  مقابل دفتر مديريت قهورجا در اعتراض به عدم دريافت حقوق های مع

  ١٣١  / " " ٢٩  تهران  مهمانداران و ماموران فنی شرکت رجا  ٩٠     

در مقابل وزارت صنعت و معدن در اعتراض به  ريتا انيتجمع دوباره کارگران بازنشسته ک
 داده شده بابت پرداخت مطالباتشان یعدم تحقق وعده ها

 ١٣٢ ٩٧تير  ٣٠ تهران تاير کارخانه کيان ٢٠٠

 افتيمشهد در اعتراض به عدم در یو مردم  در مقابل استاندار یتجمع بازنشستگان فرهنگ
هيسفره ما خال ه،يو ستم کاف لمظ .اکج داديکجا؟ داد کجا؟ مجلس ب ما:  یمطالبات با شعارها  

  ١٣٣  " " "      مشهد  بازنشستگان فرهنگی  ؟    

  ١٣٤  " " "      تهران  کارگزاران صندوق بيمه کشاورزی  ؟      .مجمع تشخيص مصلحت تجمع کردنددر اعتراض به عدم تصويب طرح جذب، مقابل 
ها و نهادهای مختلف و ازجمله بازنشستگان آموزش و صدها بازنشسته کشوری از ارگان

 .مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و خواستار رفع مشکالت معيشتی خود شدند پرورش
    به سمت ساختمان برنامه و بودجه  »گردد ديبا ليتعط تيکفایمجلس ب«سپس آنها با شعار: 

  راه پيمايی کردند

صد ها نفر  ١٣٥ / " " ٣١ تهران  بازنشستگان

 ١٣٦ " " "     تالش  سد الستيکی ٤٠  سد تجمع کردند. نيخود در محوطه کارگاه ساخت ا یات مزددر اعتراض به چهار ماه معوق
 ١٣٧ " " "     تهران یدهندگان نهضت سوادآموزآموزش ؟      از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع کردند

  

  ضميمه ها :

 

  کنندکارگر به کلی نابود شده/سوداگران هنوز چپاول می سبد معيشت طبقه

دی و افزايش حدوداً بيست درصدی است. فعاالن کارگری بر اين عقيده هستند که در اين شرايط، مذاکرات مزبراساس گفته اقتصاددانان؛ در سه ماهه نخست امسال، قدرت خريد مردم هشتاد درصد کاهش يافته
 .استاثر شدهدستمزد کامالً بی

ست. ناتوانی در تامين معاش خانواده، شود سراغی گرفت وقتی هرچه هست برگريزاِن سرد ناتوانیآور بود؛ از شکفتگی و جوانه زدِن بهاری نمیبهار امسال برای طبقه کارگر، شبيه يک پاييز سرد و دلهره
از کند؛ از کارگر قراردادی گرفته تا کارگر حجمی و پيمانی؛ از آموزشيار نهضت سوادآموزی گرفته تا معلم بازنشسته و ی مزدبگير ايرانی سرايت میهای بيشتری از طبقهته به گروههر روز و هر هف

رحم جهش ناگهانی اقتصاد؛ بهای مسکن را بپردازد. همه و همه با تيغ بیتواند هزينه اجارهدهد اما نمیهای طوالنی دور از خانواده شيفت میکارمند رسمی دولت گرفته تا پرستار شرکتی بيمارستان که شب
دانستند که قرار بود بترکد می» حبابی«است. جالب اينجاست که مسئوالن و کاربدستان همه اينها را محابا افزايش پيدا کردهبی» ریاقالم ضرو«ی آن، نرخ تمام اند. قيمت ارز باال رفته و درنتيجهزخمی شده

 ......اما

در حال  ٩۶پيدا کند، اين در حالی است که در سال درصد کاهش  ٨٠افزايش قيمت دالر، باعث شده طی هشت ماه اخير ارزش پول ملی و قدرت خريد مردم «است: وحيد شقاقی (اقتصاددان)اعالم کرده
 «.برسد ٩٠سال ديگر قدرت خريد مردم به قدرت خريد سال  ١٠بوديم. با اين وضعيت اگر هيچ عامل مخرب ديگری بر اقتصاد کشور تاثير نگذارد شايد  ٩٠نزديک شدن به قدرت خريد سال 

های زندگی، گويد: مزد کارگران بدون توجه به واقعيتداند و مینودی بودن آن را يک مشکل اساسی میی و دقيقه» سرسری تعيين شدن دستمزد«) اکبر عليپور (رئيس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو
دهند که صحت ندارد و ی معادالت را پيش رويشان قرار میشود؛ آن هم در آخرين دقايق هر سال، به عبارت بهتر در دقيقه نود؛ يعنی چند ساعت مانده به سال تحويل. برای محاسبه مزد، يکسرتعيين می

» فرض مسلم«بينی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و اين را پيش ٩٧افتد. مثالً برای امسال يعنی سال ها در عالم واقع اتفاق نمیبينیکنند که هيچ زمان اين پيشها برای سال بعد میبينیيکسری پيش
١٩گرفتند و  است که نرخ دستمزد بيشتر از نرخ تورم تعيين » باورپذير«ست؟ آيا رصد افزايش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند اين يک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آيا واقعاً نرخ تورم تک رقمید ۵

 شده؟
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 های کارگری مسکن استترين نياز خانوادهمهم

کنند؛ تفسير نمی» واقعی«طور مشخص کارگران را های مردم و بهنيست: نيازمندی» خاک ايران«کنند گويی پايشان روی زمين نيست يا حداقل اينکه روی به اعتقاد عليپور، مسئوالن در فضا سير می
بزند و سر را روی کلوخِ » کپر«د؛ حتی اگر بخواهد وسط ميدان شهر تواند اجاره کنی يک کارگِر حداقل بگير با اين دستمزدها يک اتاق هم نمیهای کارگری، مسکن است؛ خانوادهترين نياز خانوادهمهم

 .خيابان بگذارد، بازهم بايد به شهرداری عوارض بپردازد

شود اما اقتصادی و محدوديت نصيب کارگران میآيند؛  بعد که از پل سعادت گذشتند، فقط فشار خواهند سراغ کارگران میی آرا را دارند. وقتی رای میگويد: کارگران برای مسئوالن فقط حکِم گنجينهاو می
 .انداين روزها کارگران به راستی به فشارهای اقتصادی معترض

 است؟/ايلناتر شدهتا چه اندازه عميقدرصدی قدرت خريد مردم در بستر حداقل دستمزد کارگران چه معنايی دارد؟ در بهاِر امسال شکاف ميان سبد معيشت خانوار و دستمزد کارگران  ٨٠کاهش 

 کنددرصد نيروی کار بخش خدمات بدون دستمزد کار می ۶٠

 .بدون دريافت حقوق و دستمزد به کار گرفته شده بودند ٩۴درصد کارکنان بخش بازرگانی و خدماتی کل کشور در سال  ۶٠طبق گزارش مرکز آمار ايران، 

 .برندتر از نيمی از نيروی کار بزرگترين بخش در شرايط متزلزل و ناامن شغلی به سر میخدمات، بزرگترين بخش بازار کار ايران است و اين آمار يعنی بيش

رسمی و يا بدون قرارداد  شود که در قالب کارآموزی، اشتغال آزمايشی، کار رايگان مانند کسب و کارهای خانوادگی و همچنين برخی افراد شاغل با قراردادهای پيمانیکارکنان بدون مزد شامل کسانی می
 .ن کار نامعلوم استکنند. اين نوع از اشتغال به اين معنی است که نيروی کار ممکن است بيمه نشود و همچنين ميزان درآمد، زمان دريافت درآمد احتمالی و زماکار می

 .ساعت کار در هفته است ۴۴ساعت باالتر از سقف قانونی  ٧ته است که ساعت در هف ۵١متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در بخش خدمات و بازرگانی  ٩۴بر مبنای گزارش مرکز آمار در سال 

 .های قانونی در برابر کارفرما و دولت  بوده استسازی نيروی کار و سلب حمايتهای تعديل،  موقتیهای اخير مبتنی بر سياستسياست حاکم بر بازار کار در  دهه

  منبع: ايسنا

  بدون دستمزد کار ميکنددرصد نيروی کار بخش خدمات  ۶٠تعداد 

بدون دريافت حقوق و دستمزد به کار گرفته شده بودند.خدمات،  ٩۴درصد کارکنان بخش بازرگانی و خدماتی کل کشور در سال  ۶٠به نوشته خبرگزاری ايسنا آمده است : طبق گزارش مرکز آمار ايران،  :
نيمی از نيروی کار بزرگترين بخش در شرايط متزلزل و ناامن شغلی به سر ميبرند. کارکنان بدون مزد شامل کسانی ميشود که در قالب بزرگترين بخش بازار کار ايران است و اين آمار يعنی بيشتر از 

ميکنند. اين نوع از اشتغال به اين معنی است که  داد رسمی کارکارآموزی، اشتغال آزمايشی، کار رايگان مانند کسب و کارهای خانوادگی و همچنين برخی افراد شاغل با قراردادهای پيمانی و يا بدون قرار
متوسط ساعات کار هر فرد شاغل در بخش  ٩۴در سال  نيروی کار ممکن است بيمه نشود و همچنين ميزان درآمد، زمان دريافت درآمد احتمالی و زمان کار نامعلوم است. بر مبنای گزارش مرکز آمار

ساعت کار در هفته است.سياست حاکم بر بازار کار در دهههای اخير مبتنی بر سياستهای تعديل، موقتيسازی نيروی کار و  ۴۴ساعت باالتر از سقف قانونی  ٧ ساعت در هفته است که ۵١خدمات و بازرگانی 
  .سلب حمايتهای قانونی در برابر کارفرما و دولت بوده است

 :سپردهاند/به منابع کشور چوب حراج ميزنند تا فقط امورات روزمره را بگذرانند «ننااهال«ناصر آقاجری در گفتوگو با ايلنا: کارخانه ها را به دسِت  -*

ناصر آقاجری (فعال کارگری) در ارتباط با شرايط فعلی اقتصاد ايران و دشواريهای زندگی کارگران گفت: سياستهای ضدکارگری و ضدمردمی  :تير آمده است۵به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در 
يچ وجه و در هيچ شرايطی حاضر نيستند از و تعديل ساختاری، نزديک به سه دهه است که عليرغم اعتراضات گسترده کارگران ادامه پيدا کردهاست؛ به نظر ميرسد مسئوالن باالدستی به ه خصوصيسازی

ه امتياز بزرگ اين مناسبات، تامين منافع صنايع توليد انبوه کشورهای بزرگ سرمايهداری جهان و خصوصيسازی و تعديل ساختاری دست بردارند.وی ادامه داد: در اين ميان نميتوان منکر اين واقعيت شد ک
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جاد کرده ه است؛ در عوض بيکاری ميليونی را در ايران ايچين است. فروش توليدات بدون کيفيت صنايع اين کشورها به ايران عالوه بر نابودی صنايع ملی، باعث توليد کار و اشتغال در آن کشورها شد
وارد ميکنيم و به اين ترتيب، اموراتمان ميگذرد اما از آسيبهای اساسی اين دست مناسبات غافل » کاال«است. شايد خيلی از تصميمگيران کالن اقتصادی تصور ميکنند ما که نفت داريم؛ پول نفت را ميدهيم و 

يا به عبارت دقيقتر، عدم » نااهالن«نحراف و مرگ سوق داده ميشود.آقاجری معتقد است خصوصيسازِی سريالی کارخانهها و سپردن آن به ماندهاند و نميدانند که وقتی صنايع داخلی بخوابد، جامعه به سمت ا
..اين فعال کارگری در پايان تاکيد ميکند: اين راهی که تبديل ميکند..» ديگران«حمايت از توليد وطنی، آب به آسياب دشمن يا همان امپرياليسم ريختن است و مصرفکننده داخلی را به پيادهنظام صنايع انبوِه 

قوق انسان است، بايستی از ساختار اقتصادی دور ريخته شود و ميروند، به ترکستان است! برای اصالح امور، مناسبات نوليبرالی آن هم نسخه ايرانی آن که ملغمهای از سودجويی، استثمار و بيتوجهی به ح
  .انقالب، هرچه سريعتر در ايران کاربردی شودروزهای اول  ٤٥و  ٤٤اصل 

 :در گفتوگو با فعال حوزه زنان مطرح شد؛خشونت جنسی در محل کار، دردنامه مسکوِت زنان -*

، در گفتوگو با خبرنگار ILO ضوعات نشست ساالنهیتير آمده است: ليال عسگری (فعال حوزه زنان) باتوجه به خشونت در محل کار عليه زنان به عنوان يکی از مو ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در
رفتاری که ميتواند با تهديد، سلب مطلق اختيار يا آزادی صورت گرفته و در  .ايلنا گفت: خشونت عليه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن که با آسيب جسمی، جنسی، عاطفی و رنج زنان همراه ميشود

لمللی کار خشونتهای جنسی حوزه زنان ادامه داد: بخش عمدهای از خشونتهای ارتکابی عليه زنان در محيط کار، از نوع خشونتهای جنسی است. بنا به اذعان سازمان بينا جمع يا در خفا رخ دهد....اين فعال
ت....وی درباره شيوهها و نيز پيامدهای خشونت شغلی عليه زنان اظهارداشت: عليه زنان در محيط کار گسترده بااليی دارد. از اين جهت اين موضوع در دستور کار سازمان جهانی کار قرار گرفته اس

ههای شفاهی، تلفنی، پيامکی، ايميلی و ابزارهای اينترنتی و خشونتهای جنسی، عاطفی و جسمی از انواع خشونت عليه زنان است که در محيط کار شاهد آن هستيم. اين اعمال توسط همکاران زن يا مرد از را
ق خشونت است که هم شامل مردان و هم زنان کارگر ازيهای فيزيکی اعمال ميشود.وی ادامه داد: ميتوان گفت خشونتهای انفعالی شامل بدگويی، تهمت زدن، تحقير و زير آب زدنها همگی از مصاديدستاند

کار و خشونتهای عاطفی عليه زنان که باعث ايجاد روابط عاطفی و جنسی بدون تعهد ميشود، با اختالف  ميشود. اما نابرابريهای جنسيتی، دستمزد نابرابر و تبعيض مديريتی، ممانعت از پيشرفت در محل
ست. همين دو امر نتهای روانی و تابو بودن خشونتهای جنسی ابسيار بااليی از سوی همکاران مرد عليه زنان اعمال ميشود....عسگری در پايان افزود: مشکلی که در اين ميان وجود دارد، پنهان بودن خشو

آميز در محيط کار ميتواند راهکارهای مفيدی برای باعث ميشود کمتر به اين مسايل پرداخته شود. بر همين اساس، آموزش مفهوم کار، مرزبندی و شرح وظايف، نظارت و جرم شناسی حرکتهای خشونت
 کاهش رفتارهای پرخطر در محيط کار شود

 ريم بوده اندمحبوبه فرحزادی:  مزد بگيران. , تح

 :::  !!!! مامزد بگيران تحريم دولت بوده ايم ,,, قبل از اينکه از طرف کشورهای ديگر تحريم شويم

 وقتی دستمزدی چند برابر زير خط فقر می گيريم

 ..وقتی کار می کنيم وچند ماه به چند ماه حقوق نمی گيريم وحتی سالها بابت کارمان طلبکار می مانيم

ريمه دير کردش را تصاعدی باال می و معيشت ما در نابودی است وصاحبخانه راس هر ماه اجاره اش را می خواهد.و يابانک مسکنی که وام گرفته ايم و قسطش عقب می افتد ومرتب ج وقتی کاری نداريم
 ...برد وچون زالو خونمان را می مکد

 کار در خيابان سرگردان می شوند وقتی کودکانمان به خاطر فقر اقتصادی ترک مدرسه می کنند وراهی بازار

 ...وقتی ناتوان از تهيه مواد غذايی. هستيم وعوارض فقر تعذيه سالمتی مارا نشانه می گيرد

 ...وقتی درد داريم وپول درمان را نداريم وفقط درد می کشيم
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 ..... وقتی

 ..!!! ..ديد باشيم که. ;,خود سالهاست ,قصه زندگيمان تحريم نام گرفته استما مزد بگيران. با داشتن چنين زندگی چگونه می توانيم در صف تحريم کننده های ج

  در يک جامعه نابرابر مزد بگيران در تمام عمر.توسط دولت ومسئوالن تحريمند اين تحريم  تازگی ندارد

 :مه نيستندميليون نفر از کارگراِن اتباع خارجی بي ١مديرکل اتباع سازمان تامين اجتماعی اعالم کرد:نزديک به 

هزار نفر از اتباع خارجی در ايران در شرايط سنی کار قرار  ٩٧٠مديرکل اتباع سازمان تامين اجتماعی گفت: در حال حاضر » احمدرضا خزاعی» :تير آمده است ۶به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در
تند.مديرکل اتباع سازمان تامين اجتماعی در خصوص بيمه ايرانيان خارج از کشور بيان کرد: با توجه به اينکه جمعيتی بالغ هزار نفر تحت پوشش بيمهای سازمان تاميناجتماعی هس ٣٥دارند و از اين تعداد 

شته شده است که در همين راستا اداره کل ن اجتماعی برداميليون ايرانی در خارج از کشور حضور دارند، درجهت بيمه نمودن اين هموطنان و استفاده از مزايای بيمه گامهای بزرگی توسط سازمان تامي ٥بر 
باعث ايجاد امنيت کارگزاری در خارج کشور اقدام کرده است....علی حسينی ضمن بيان اين مسئله که توليد تامين اجتماعی منفعت اجتماعی را به دنبال دارد و  ٣٠اتباع اين سازمان نسبت به راه اندازی 

 بيشتری تحت پوشش بيمه قرار گيرند به امنيت اجتماعی جامعه کمک شايانی ميشوداجتماعی ميشود، تصريح کرد: هرچه افراد 

 وگو با ايلنا گفتمديرعامل کارخانه فوالد جنوب در گفت

 آورندز توليد را درمیهاست/فقط ادای حمايت اها از محِل هدفمندی يارانههای دولتی سرپا هستند به خاطر کمکها به خاطر اهماِل دولت ورشکسته شدند/اگر شرکتفوالدی

شود. اگر آمريکا برای حمايت از کارگرانش و مقابله با بيکاری بر اعتنايی به شعارهايی است که در زمينه مبارزه با بيکاری سر داده میفوالد با صدها کارگر، بی گويد: تعطيلی هر کارخانهاحمد دنيانور می
 .آيندان، کارگران جزئی مهم از زنجيره توليد به حساب نمیگذارد، در ايردرصدی می ٣۵واردات فوالد تعرفه 

کارگر بيکار شدند. پيش از اين دو، کارخانه صدرفوالد خرم آباد هم  ٣٠٠کم متوقف کردند و در نتيجه دستهای خود را امسال فعاليت» آرمان شفق«و » فوالد قزوين«های به گزارش خبرنگار ايلنا، کارخانه
 .کارگر بيکار شدند ٢٠٠يل شده بود و به دنبال آن بيش از به صورت موقت تعط

اند و توان اينکه در زنجيره توليد باقی بمانند، را ندارند. توليدکنندگان از ده شدههايی که در زمينه واردات فوالد از کشور چين در دستور کار صنايع کشور است، زيانصنايع فوالدی به خاطر سياست
گذارند، توان کنترل بازار را ندارد. اگر دولت آمريکا برای حمايت از کارگران های مسئول که بر واردات تعرفه میها، نه دولت و نه دستگاهگويند و تاکيد دارند که نه بانکران سخن میگذاتدبيری سياستبی

 .آيندما در ايران کارگران؛ جزئی مهم از زنجيره توليد به حساب نمیدرصدی گذاشته است، ا ٣۵خود، ايجاد شغل و مقابله با بيکاری؛ اخيرا بر واردات فوالد تعرفه 

برخوردار سر داده شده است. برای کارگران صنعت فوالد و شود که در حمايت از اشتغال در مناطق محروم و کمبيکاری کارگران صنايع فوالد به دنبال تعطيلی واحدهای توليدی به زيان شعارهايی تمام می
 .ر بود در اين صنعت مشغول به کار شوند، نااميدی به بار آمده استآنها که قرا

 درصد از صنايع فوالد تعطيل هستند ٣٠باالی 
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دی را نابود کردند و پيرو آن ها صنايع فوالدولت از اشتغال کارگران صنعت فوالد پرداخت و گفت: دولت مديرعامل کارخانه فوالد جنوب گفت  به طرح انتقادات خود در زمينه عدم حمايت» احمد دنيانور»
 ٣٠شان بغرنج است. همچنين باالی ها وضعيتکارخانه اصلی دولتی، ساير کارخانه ۴کنند و به غير از درصد ظرفيت توليد می ۵٠های فوالد با کمتر از اکنون کارخانهبيکاری بسيار عظيمی اتفاق افتاد. هم
 .اندها به خاطر اهمال دولت ورشکسته شدهويم فوالدیخواهم بگدرصد از صنايع ما تعطيل هستند. می

جای اينکه از مجاری قانونی نفت را بفروشی، های وابسته به خود قوانين خاصی را وضع کرد و گفت: شرکت نفت تو بهسال تحريم بود. در اين مدت دولت برای کمک به بخش ١٢وی افزود: ايران قريب به 
درصدی اين کار را انجام بده. دولت همچنين به وزارت رفاه، پست بانک، وزارت ارتباطات و غيره اجازه داد که برای کاهش  ۴درصدی تسهيالت بگيری با سود  ٢٠که با سود جای اينآن را آزاد بفروش. به

 .وجه نکرد که صنعت فوالد چه ظرفيتی برای ايجاد شغل داردکاری نکرد و اصال تها؛ خريدهای خود را از مجاری غيررسمی انجام دهند، اما برای فوالد چه کرد؟ هيچ، هيچهزينه

 :اُور يا همان گردش مالی باالی مالی و نيروی کار زياد دارد، گفتمديرعامل فوالد جنوب با بيان اينکه صنعت فوالد دو ويژگی ترم

يافتگی يک کشور صنعت فوالد آن است. کند. به صورت کلی يکی از عوامل توسعهاشتغال مناسب ايجاد می ورد و همآفوالد يکی از صنايعی است که اگر حمايت شود، هم پول زيادی را به گردش درمی
و هم مواد اوليه اما به خاطر کند. ايران؛ هم انرژی دارد ميليون تن فوالد توليد می ۴٠٠کند. چين هم همينطور اما ميليون تن فوالد در سال توليد می ٧٠همين حاال ژاپن نه مواد اوليه دارد و نه انرژی اما 

 همه کارگر را به خاک سياه نشانده است؟اندرکاران صنايع فوالدی، اينتوجهی دستميليون تن مانده است. پرسش اين است که چرا بی ٢٢گيران؛ سطح توليدش روی توجهی تصميمبی

گيرد اما ما شود، دولت پرداخت سود بانکی آن واحد را برعهده میجود دارد، گفت: در دنيا وقتی يک واحد صنعتی دچار مشکل میدنيانور با اشاره به الگوهايی که در دنيا برای حمايت از صنايع ورشکسته و
ک به عنوان يک بنگاه اقتصادی نزد بانک مرکزی کنيم  که پرداخت اقساط را عقب بندازيد. اينگونه بانکنيم تسهيالت بدهند و از آن طرف برای آنها تکليف میها را موظف میکنيم؟ بانکدر کشورمان چه می

 .گی استبرنامهکار نهايت بیگيرد. اينکند و بانک هم جريمه خود را از توليدکننده میشود. بانک مرکزی بانک بدهکار را جريمه میبدهکار می

ها بود، چه حمايتی از آن به عمل آورد؟ اين سوالی است که دولت زمانی که بخش خصوصی زير فشار تحريم ها زير سوال است، گفت: پرسش اينمديرعامل فوالد جنوب با بيان اينکه خرد اقتصادی دولت
توليدکنندگان باال رفت، شما  ای ارايه کرديد؟ وقتی قيمت تمام شده برایهای ارتباطی و اقتصادی بسته شد، شما چه برنامهاست که دولتمردان بايد از خود بپرسند. دولت؛ شما چه کرديد؟ وقتی تحريم آمد و راه

های انرژی باال برود و از محل اين باال بردن قيمت به ها؟ قرار بود قيمت نهادهها اجرايی شد اما کجاست سهم توليد از محل هدفمندی يارانهها را اعالم کرديد. هدفمندی يارانهچه کرديد؟ شما هدفمندی يارانه
هاست. اما اين را به بخش خصوصی های دولتی سرپا هستند به خاطر کمک دولت از محل هدفمندی يارانههای دولتی. همين حاال که شرکتنه را به که داديم؟ به تمام شرکتتوليدکنندگان يارانه بدهيم، اما يارا

 .نداديد

 دولت دست به واردات فوالد زد

های ی آن با هزار سختی و با گشايش اعتبار؛ دستگاهکارگر آن، گفت: کارخانه فوالد صدر خرم آباد واحدی است که توليدکننده ٢٠٠ دنيانور با اشاره به تعطيلی کارخانه صدر فوالد خرم آباد و بيکاری بيش از
دولت برای حمايت از اين توليدکننده چه کرد؟ دولت دست داد که انجام نداد؟ اما در مقابل بسيار پيشرفته نصب کرده است. اين توليدکننده که برای صدها کارگر کار ايجاد کرده، ديگر چه کاری بايد انجام می

 .به واردات فوالد زد، همان محصولی که توليدکنندگان داخلی با هزار و يک دردسر به دنبالش رفتند و به جايی نرسيدند

ه يک شريان حياتی و الزم برای توليدکننده گرفت. در همين اثنا اين سازمان بر واردات فوالد جلوی افزايش قيمت فوالد را به مثاب» و توليدکنندگان کنندگانسازمان حمايت از مصرف«وی افزود: از طرفی 
 .کنند تا از اشتغال حمايت کنند و جلوی بيکار شدن کارگران خود را بگيرندای وضع نکرد. شما نگاه کنيد که در ساير کشورها چگونه بر واردات فوالد تعرفه وضع میهيچ تعرفه

ماه  ۶خواهد بگيرد، موظف است مستمر و دقيق بازار را کنترل کند و تعرفه وضع کند يا تعرفه را بردارد، افزود: اين کميسيون برای هر تصميمی که می ١الد جنوب با بيان اينکه کميسيون ماده مديرعامل فو
 .اش باال برودمواد اوليه را گران بخرد و قيمت تمام شده شود که برودشود و بخش خصوصی ناچار میگذارد. در اين فاصله مواد اوليه گران میوقت می
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شود محصول خود را ارزان بفروشد که شود، مجبور میباال بردن قيمت به وی داده نمی شود قيمت فروش خود را باال ببرد اما وقتی اجازهوی افزود: قيمت تمام شده هم که باال برود، توليدکننده مجبور می
کند چه دولتی با چه گرايش آورد! فرقی هم نمیکند و بعد ادای حاميان توليد را درمیشود، کارخانه صدر فوالد. اين ظلمی است که دولت به توليد میزيان انباشته. نتيجه زيان انباشته هم میشود اش مینتيجه

 .روندآيند و میهيچ برنامه کوتاه و بلندمدتی روی کار می، دولت است. آنها بیسياسی سرکار باشد، وضع هميشه در مواجه با توليدکنندگان به همين مموال بوده است. دولت

 گفتگو: پيام عابدی

 روند/تامين منابع مالی و مواد اوليه دغدغه اصلی توليدکنندگانهای توليد فرش ماشينی رو به تعطيلی میشرکت

ها به بيمه بيکاری معرفی وبيدگل را تامين نکنند، کارگران اين کارخانهمواد اوليه و منابع مالی صنايع فرش منطقه کاشان و آران وبيدگل در مجلس، در صورتی وزارت کار و صنعتبه گفته نماينده آران
 .شوندمی

ارز و مواد اوليه تصميم به تعطيلی واحدهای توليدی خود  وگو با خبرنگار ايلنا گفت: توليدکنندگان فرش ماشينی به علت نوسان زياد قيمتوبيدگل در گفتهای فرش ماشينی آرانيکی از کارگران شرکت
 .کارگاه و شرکت توليدکننده فرش ماشينی در اين شهرستان است ٧٠٠اند. اين تصميم به معنای تعطيلی گرفته

 .شغلی ما کارگران با خطر جدی روبه رو شده استوبيدگل حيات های توليد فرش آرانوی ادامه داد: با کاهش بيمه قاليبافان در اين مدت و از طرفی مشکالت مالی شرکت

درصد از اين متقاضيان بيمه بيکاری، کارگران مشغول در واحدهای توليدی فرش ماشينی  ٨٠کنند، بيان کرد: نزديک به اين کارگر با بيان اينکه کارگران يک به يک خود را به بيمه بيکاری معرفی می
 .هستند

 تعطيلیخط توليد نساجی در آستانه  ۵٠

وبيدگل گفت: تمام تالش وزارت وزير کار و اقتصاد بايد های توليد فرش ماشينی آرانآمده برای کارگاههای کاشان و آران و بيدگل در مجلس) با انتقاد از شرايط پيشسيدجواد ساداتی نژاد (نماينده  شهرستان
 .های توليد باشدهای توليدی اين کارگاهبرای رفع مشکالت کارخانه

ها در بحران شوند. در حال حاضر اين شرکتها به بيمه بيکاری معرفی میوبيدگل تامين نشود؛ کارگران اين کارخانهوی ادامه داد: در صورتی که مواد اوليه و منابع مالی صنايع فرش منطقه کاشان و آران
 .تعطيلی و توقف توليد و بيکاری کارگران خود هستند

نشود صنايع بافندگی فرش هم نخواهند بحران  را از وزير کار و اقتصاد با تدبير ويژه خواستارشد و گفت: در صورتی که اين تامين مالی و مواد اوليه برای صنايع نساجی فراهم  وی، رسيدگی عاجل به اين
 .توانست توليد کنند و خطوط توليد آنها نيز تعطيل خواهدشد

 کودکان کار را می توان در همه جا ديد

 .د کودکانی که آخر هفته ی خود را در آرامستان سپری ميکنند کم نيستتعدا

 !آرامستانی که برای کودکان معنای ديگری دارد و مردگانش روزی دهنده ی آنها هستند
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 .يون  سپری ميکننددر شهرستان ايذه واقع در خوزستان کودکانی هستند که آخر هفته های خود را همراه با مردگان در فضای غم آلود و پر از صدای ش

 .دانندساله که با ظرف های آب برای شستن قبرها ملتمسانه به چشمهای شما نگاه ميکنند و با آرزوهای کوچک و بزرگ خود را موظف به کار کردن می  ١٣الی  ٥کودکانی 

 !شادی برای اين کودکان واژه غريبيست

 . خبرهای بدی برای فرهنگيان در راه است

 هيأت عمومی ديوان عدالت اداری ١٣٩٧/١/٢٨مورخ  ۵٠الی  ۴٩های قانونی ندارد (رأی شمارهخدمت وجاهته و تفاوت تطبيق مستمر نبوده و احتساب آن در تعيين پاداش پايانالعاده ويژفوق-١

 . امتياز کاهش يافت ١٢٠سختی کار فرهنگيان  -٢

 لایر برای هر فرهنگی ٢١٥٦٤٠می شود مبلغ   ١٧٩٧×١٢٠

 . بود ،حذف شد ١٢٠تی  کادر اداری و مدير و معاونان مدارس امتياز سخ

 .شد ١٢٠بود  ٢٤٠آموزگاران و خدماتی ها 

 شد ٣٠٠بود  ٤٢٠دبيران تربيت بدنی 

 .بود ١٠٠٠شد و نيروهای استثنايی  ١٨٠بود  ٣٠٠هنرآموزان هنرستانها 

 . هزارتومان  کاهش يافت٦٠تا ٤٠فوق العاده ويژه نيروهای اداری بين  -٣

 .هزارتومان بيشتر نشد ٤٠٠تا ١٥٠درصد و مبلغ تقريبی  ١٢تا  ٦درصد ، بين  ٢٠افزايش پلکانی تا  -٤

  معاون وزير رفاه می گويد :

  درصد جمعيت ايران توان تأمين نيازهای زيربنايی مانند بهداشت و درمان را ندارند٣٣ميليون نفر حتی "تکافوی تأمين تغذيهای آنها را هم نميکند." او ميافزايد، ١/٥درآمد بيش از 

  :پاسخ آموزش و پرورش به گاليه فرهنگيان بازنشسته درباره تاخير در پرداخت پاداش پايان خدمت/ کاری از دستمان برنميآيد -*

ار ايلنا درباره زمان پرداخت پاداش پايان آمده است : علی الهيار ترکمن (معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش) در گفتوگو با خبرنگ ٩٧تير  ٢٤به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ 
ت اولين قسط با خزانه هماهنگ شده و تالش کرديم که قبل از خدمت فرهنگيان بازنشسته گفت: پيشتر مقرر شده بود که ظرف سه ماه و تا پايان شهريور ماه به صورت کامل پاداشها تسويه شود. برای پرداخ

ا هم درگير هستند؛ بايد و جای نگرانی زيادی هم وجود ندارد.وی ادامه داد: مسائل مالی دست يک نفر نيست، مجموعه دستگاههايی که در حوزه بودجه، مالی و خزانه ب پايان تير ماه اين قسط را پرداخت کنيم
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مه داشته باشيم و سازمان برنامه با توجه به تحقق کليات منابع کشور، تخصيص بودجه با هم يک کار مشترک انجام دهند، به عنوان مثال ما به عنوان دستگاه اجرايی بايد درخواست بودجه را از سازمان برنا
مندی  هين رو اين روند کاری چندجانبه است... وی در پاسخ به گاليرا به خزانه اعالم ميکند و خزانه هم با توجه به درآمدهای کشور و آن پولی که وارد حسابهای خزانه ميشود، اين پول را تامين کند، از ا

ر زودتر از ما پرداخت شده است، توضيح داد: اين يک قانون است و برخی فرهنگيان بازنشسته مبنی بر اينکه پاداش پايان خدمت ما بسيار کمتر از کارکنان ساير ارگانها و نهادها است، اما پاداش آنها بسيا
يگيرد، همه براساس قانون و ضوابط است. ما قبول داريم که دريافتی فرهنگيان نسبت به ساير دستگاهها کمتر است، ولی فعال در کمتر و بيشترش را ما تعيين نميکنيم، کارهايی که در حوزه مالی صورت م

 اين شرايط بايد بر اساس قانون عمل کنيم تا مشکالت حل شود و کار ديگری از دست ما بر نميآيد

 شرق اصفهان  هزار سرپرست خانوار در٢٥با خشک شدن زاينده رود اتفاق افتاد : بيکار شدن 

هزار سرپرست خانوار  ٢۵رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان  با خشک شدن زاينده ... يادآور شد: هآمده است : محسن مهرعليزاد ٩٧و پنجم تير  به گزارش ايلنا از اصفهان، در تاريخ بيست
  ....منافع شخصی ناامنی ايجاد ميکنند ای برای حفظ اند ولی با اين وجود در راستای اجرای اين طرح اشتغال پايدار و جايگزين ، عده بيکار شده

  :ودکان کار را از بنگالدش و پاکستان به ايران ميآورندوگو: نجمه رحمتی با سعيد بيات ، مدير کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران:يک سوم اتباع بيگانه ساکن تهران هستند/ک گفت

ها نيز در تهران آمده است : غالبا آمار اتباع خارجی در کشور ما مربوط به کشور افغانستان است، اما اتباع غيرمجاز ديگری مانند پاکستانيها و بنگالدشي ٩٧تی  ٢٥به گزارش خبرنگار ايلنا، در تاريخ 
لنا گفت: آمار اتباع بيگانه در کشور ن نسبت به اتباع افغانستانی قابل توجه نيست، سعيد بيات (مدير کل امور اتباع و مهاجران خارجی استان تهران) در گفتوگو با خبرنگار ايحضور دارند که آمارشا

اند که در  هزار نفر اتباع غيرمجاز برآورد شده ۶۴٠پاسپورت طرح خانواری هستند، حدود هزار نفر دارای  ٢١٠هزار نفر دارای کارت آمايش معتبر و حدود  ٢١٩خاطرنشان کرد: در استان تهران حدود 
ها سيال ری از اين افراد بين استانهزار نفر مهاجران مجاز و غيرمجاز در سطح استان تهران هستند. البته معتقديم که مهاجران غيرمجاز بيش از اين تعداد هستند، چراکه بسيا ١٠٠مجموع حدود يک ميليون و 

ای به نام قاچاق سازمان يافته  رد ميشوند، خاطرنشان کرد: با پديدهو در پايشهای آماری قرار نگرفتند.... وی همچنين با بيان اينکه کودکان کار غالبا پاکستانی بوده و از طريق باندهای قاچاق به کشور وا
اکستانی و بنگالدشی هستند به طور مثال چندی پيش در منطقه دماوند چند زن و کودک پاکستانی دستگير شده بودند که با دستور مقام انسان مواجه هستيم. عمدتا افرادی که از اين طريق قاچاق ميشوند پ

 ...قضايی اين افراد پذيرش شدند

 ها نان و کباب بدهند  های مردم را خالی ميکنند تا به آقازاده فتگوی پيام عابدی با رئيس اتحاديه کارگران صنعت خودروسازی مطرح کرد؛ سفرهگ
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تبی حاجيزاده ميگويد: هرچند کارشناسان فرياد بزنند که ما پتانسيل توليد در داخل را داريم و نياز به واردات نداريم اما مج :آمده است ٩٧تير ٢٨به گزارش پيام عابدی خبرنگار ايلنا ، در تاريخ پنج شنبه 
 ٢٠٠هزار و  ۴اند که اين چنين خاک ُمردگی را بر توليد ميپاشند. انتشار ليست ارز خود درنظر گرفتهآقايان خود را به ناشنوايی و نديدن ميزنند. آنها ايران را محل کار خود و خارج از ايران را محل زندگی 

های اين هزار يورو، بيشترين حجم از واردات خودرو را به خود اختصاص داده است. هرچند مقام ۵٣۴ميليون و  ١٨با دريافت » وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی«تومان دولتی، وقتی درمييابيم 
ميليون يورو ارز  ١٠٠اند و نه واردات خودرو.... در مجموع اين شرکتها بيش از  مسئول در حوزه بهداشت و درمان کشور ميگويند تمام اين پول برای واردات آمبوالنس و نوسازی ناوگان، هزينه کردهنهاد 

 درصد کاهش دادند که نتيجه ٢٠ی هم از واردکنندگان حمايت ميکند. نمايندگان ارديبهشت ماه امسال تعرفه واردات خودرو را به اند. در کنار حمايت دولتی، مجلس شورای اسالم کرده با نرخ دولتی دريافت
يشتر برای واردکنندگان هستند و کردن امنيت شغلی کارگران ندارند، آنها به دنبال سود ب گيری دل در گرو اشتغال و محکم اش ميشود: حمايت ضرب در دو. به نظر می رسد که عاليترين سطوح تصميم

  .اردميخواهند از هر طريقی که شده جلوی ضرر آنها را بگيرند. سياستهای آنها کوچکترين نشانی از لحاظ کردن منافع ملی و خيرجمعی در خود، ند
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