
 3131فروردین ماه  13اخبار وگزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 معترض اصفهان کشاورزان توقف ساخت کانال انتقال آب زاینده رود به کارخانه ذوب آهن توسط -

 هب قبدون حقو یاجبار یمرخص ایو  یلیتعطهمدستی شورای اسالمی کار با کارفرما برای تحمیل  -

 کارگران 

حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و  بیضر ابالغ مصوبه هیئت وزیران درباره -

 ها حقوق آن یساز همسان

 !باد یگرام رانیا سندگانیکانون نو یسالگ کیپنجاه و  -

 کلتیموتورسمصدومیت شدید یک کارگر شهرداری تهران در حادثه تصادف با  -

 معترض اصفهان کشاورزان آب زاینده رود به کارخانه ذوب آهن توسط توقف ساخت کانال انتقال*

ساخت خط انتقال آب از کشاورزان اصفهان با تجمع از ادامه جمعی ازفروردین ماه،03روز جمعه 

 کیبا جلوگیری کردند و ذوب آهن واقع در شهرستان لنجان به کارخانه ذوب آهن یقرانیقا اچهیدر

 .طرح را پر کردند نیخط لوله ا یعبور از کانال یدستگاه لودر بخش

 

آب که  یعال یشورا یماده ا 9مصوبه  2بر اساس قانون و طبق بند بنابه گزارشات رسانه ای شده،

حقابه داران و  فیتکل نییرود تا تع  ندهیبر زا دیجد یشد، هر گونه بارگذار بیتصو 2092در سال 

 .خسارات آنها، ممنوع است رانجب



 ونیلیم 03ساالنه انتقال قصد متر یلیم 033لوله با قطر  خط نیهن با احداث اشرکت ذوب آاما 

 .را داردکارخانه را به رود  ندهیمترمکعب آب از زا

به مرور از پساب  عیآب قرار شد که صنا یعال یبر اساس مصوبات شورا بنا به همین گزارشات،

 .رود را متوقف کنند ندهیزاو برداشت از آب  رندیمصارف خود بهره گ یاطراف برا یشهرها

کشاورزان و باغداران مناطق قابل یادآوری است که طی سال های گذشته شاهد تجمعات اعتراضی 

و خوراسگان با  یو براآن جنوب یکرارج، براآن شمال ه،یورزنه، اژ ار،یشرق اصفهان از جمله ز

شهر،  ینیفالورجان، خمشامل نجف آباد،  یغرب یهزار نفر و شهرستان ها 033بالغ بر  یتیجمع

 .،بودیمرود ندهیحقابه خود از زا تیبه وضع یدگیرسبرای لنجان و مبارکه 

 هب بدون حقوق یاجبار یمرخص ایو  یلیتعطهمدستی شورای اسالمی کار با کارفرما برای تحمیل *

 کارگران 

پرداخت مزد و کرده و از  لیکارگاه را تعط یاز کارفرماها به صورت اجبار یشده بعض دهید رایاخ

 کار یاسالم یشورا دییرا به تا یلیتعط نیحال ا نیاز کارفرماها درع یبعض .دنکن یم یخوددار ایمزا

 .دنرسان یم زین

بعضا در  شیپ یکه در سال ها ییاز موضوع ها یکی فروردین،02بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یاز آژانس ها ،یعمران یرکت هاو امسال عالوه بر ش یعمران یشرکت ها ،یخودروساز عیصنا

ان گرکار یاجبار یمرخص ایکارگاه و  لیرسد تعط یبه گوش م زین یدیتول عیو بعضا صنا یمسافرت

 .است

 ام،یا نیبفرستد که در ا یو کارگر را به مرخص لیتواند کارگاه را تعط یم یکارفرما تنها در صورت

 .دیرا پرداخت نما یو یقانون یایمزد و مزا

د، نرسان یم زیکارکارگاه ن یاسالم یشورا دییرا به تا یلیتعط نیحال ا نیکارفرماها درع از یبعض

کارگاه بدون  یلیکارهم اجازه تعط یاسالم یشورا یگفت که قانونا حت دیرابطه هم با نیکه در ا

 یکارگر یبه تشکل ها *قانون کار 09که در تبصره ماده  یرا ندارد و مجوز ایپرداخت حقوق و مزا

و با  یکارگاه تحت عنوان مرخص یلیاست که تعط یر سطح کارگاه داده شده، صرفا در مواردد

 .باشد ایپرداخت مزد و مزا

 لیتعط ایکارگاه و  یلیگفت، تعط دیبا میموضوع نگاه کن نیبه ا زیاز منظر قانون کار ن میبخواه اگر

 .باق نداردان در خالل مدت اعتبار قرارداد، با قانون کار انطگرکار یاجبار

 یایو عدم پرداخت مزد و مزا ل،یتعط ریغ امیان در اگرجانبه کارگاه و کار کی یلیتعط گرید انیب به

توانند جهت احقاق حق خود در مراجع  یقرارداد کار است و کارگران م قیتعل قیکارگران، از مصاد

 .کنند یکارفرما طرح دعو هیحل اختالف وزارت کار عل

ان گراز شرکت ها و سازمان ها به کار یکه برخ میخوانیو م میشنویاخبار م بعضا در گرید یسو از

روز  یایکنند و مزد و مزا یم لیتعط یکارگاه را بصورت اجبار یعنی دهندیم یاجبار یخود مرخص

 ناگرکار یاستحقاق یکنند اما آن روز را از مرخص یان خود پرداخت مگررا به کار یاجبار لیتعط

 .کنند یخود کسر م



با توافق  دیبا یاستفاده از مرخص خیقانون کار ، تار 09گفت که مطابق ماده  دیخصوص هم با نیا در

شود و همانطورکه اگر کارگر بدون اخذ موافقت کارفرما از حضور در محل  نییکارگر و کارفرما تع

را به  انگرارو به اجبار ک کجانبهیکرده است، متقابال اگر کارفرما هم بطور  بتیکند غ یکار خوددار

 یاستحقاق یآن روز را از مرخص دیبوده و نبا قیتعل قیکار از مصاد نیاعزام کند، ا یمرخص

 .ان کسر نمودگرکار

 دییکارفرما به تا یکارگر درخواست شود و از سو یاز سو یستیبا یگفت، مرخص دیبا گرید انیب به

کار مورد  نیا دیخت حقوق است، باکارگاه با پردا یلیاگر نظر کارفرما تعط یعنیبرسد و بالعکس 

به استفاده  ارتواند اجبارا کارگران را واد یکارفرما نم نکهیباشد و خالصه اکارگر یا کارگران  دییتا

 نیان و کارفرما در اگرکار نیکند و البته بازهم در صورت بروز اختالف ب یاستحقاق یاز مرخص

 .ننده استک نییمراجع حل اختالف محل تع ی، نظر و را نهیزم

کند که روز شنبه  یکارگران در همان کارگاه توافق م یقانون ندهیمثال کارفرما با نما بعنوان

ان منظور کنند گرکار یاستحقاق یکنند و آن روز را بعنوان مرخص لیرا تعط 2091ماه  نیفرورد02

آن روز  یلیتعط یلآن روز به عهده کارفرما است و یایماه پرداخت حقوق و مزا انیدر پا عتای، که طب

 .شود یان کسر مگرکار یاستحقاق یاز مرخص

تشکل  نیتوافق که ب نیکه ا نیهست من جمله ا ییها تیروش هم تابع محدود نیاستفاده از ا البته

و در سه ماهه آخر سال  یقبل از شروع سال شمس دیبا ردیگیکارگاه با کارفرما صورت مکارگری 

 .نکنندآن را هم پرداخت  یایکنند و مزد و مزا لیرا تعط ییروزها رهکبایبه  نکهیقبل انجام شود نه ا

هتل ها  رشیان شاغل در بخش پذگرمثل کار وستهیپ یکارها یروش برا نیکرد، قانونا ا دیتاک یستیبا

ن در کارگاه حضور داشته باشند، گرااز کار یتعداد مشخص دیبا شهیکه هم ییکارها ایو درمانگاه ها 

 .شده زی، تجومثل رستوران ها

 میتقو تواندیمواقع کارفرما م نگونهیصورت است که در ا نیتوافقات هم به ا نگونهیانجام ا حیصح نحوه

کار  یاسالم یشورا ایکارگران  یقانون ندهینما دییرا حداکثر در سه ماهه آخر سال قبل به تا ندهیسال آ

فقط قابل کسر از  زهارو نیکه اداست قابل تاکیآن کارگاه برساند و بازهم  یانجمن صنف ایکارگاه 

به عهده کارفرما است  یمرخص یروزها یایپرداخت مزد و مزا عتایان هستند و طبگرکار یمرخص

 .کرد یآن خوددار یایاز پرداخت حقوق و مزا توانیعنوان نم چیو تحت ه

 قانون کار  ۹۶ماده  *

کارگر  نیدر صورت اختالف ب. شود  یم نییبا توافق کارگر و کارفرما تع یاستفاده از مرخص خیتار

 . محل الزم االجرا است یو کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماع

از  ینیکه همواره حضور حداقل مع ییکارها یو تمام( یا رهیزنج) وستهیپ یدر مورد کارها -تبصره

 یده از مرخصاستفا ی، کارفرما مکلف است جدول زمان دینما یکار را اقتضا م یکارگران در روزها

 ایکار  یاسالم یشورا دییو پس از تا میسال بعد تنظ یکارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برا

 . دیکارگران اعالم نما ندگانینما ای یانجمن صنف

حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و  بیضر ابالغ مصوبه هیئت وزیران درباره*

 ها حقوق آن یساز همسان



 یبرنامه و بودجه کشور و ادار یمشترک سازمان ها شنهادیبه پ 21/2/2091ر جلسه د رانیوز ئتیه

ماده  ران،یا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیکشور و به استناد اصل  یو استخدام

ماده واحده قانون ( 22)تبصره ( ج)و بند  -2010مصوب - یخدمات کشور تیریقانون مد( 60)

 .را تصویب کرد شده ادیتبصره ( ی)و ( ج) یبندها یینامه اجرا نییل کشور، آک 2091سال  جهبود

کل کشور در  2091ماده واحده قانون بودجه سال ( ۲۱)تبصره ( ی)و ( ج) یبندها ییاجرا نامه نییآ

ها  حقوق آن یساز حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و همسان بیضر نییموضوع تع

 (رانیوز ئتیه 02/2/2091هـ مورخ 00493ت/1230شماره  بنامهیتصو)

برنامه و  سازمان - مسلح یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت -یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت

 کشور یو استخدام یسازمان ادار -بودجه کشور

 یبرنامه و بودجه کشور و ادار یمشترک سازمان ها شنهادیبه پ 21/2/2091در جلسه  رانیوز ئتیه

ماده  ران،یا یاسالم یجمهور یو هشتم قانون اساس یو س کصدیکشور و به استناد اصل  یو استخدام

ماده واحده قانون ( 22)تبصره ( ج)و بند  -2010مصوب - یخدمات کشور تیریقانون مد( 60)

 ریشده را به شرح ز ادیتبصره ( ی)و ( ج) یبندها یینامه اجرا نییکل کشور، آ 2091سال  جهبود

 :کرد بیوتص

 *کل کشور 2091ماده واحده قانون بودجه سال ( 22)تبصره ( ی)و ( ج) یبندها یینامه اجرا نییآ

 نیو سازمان تأم یکشور یو مشترکان صندوق بازنشستگ رانیبگ فهیحقوق بازنشستگان، وظ -2 ماده

. ابدی یم شیافزا 2096نسبت به سال %( 21)جده درصد ی، ه2091مسلح در سال  یروهاین یاجتماع

 ملار( 404330333)و چهارصد هزار  ونیلیاز مبلغ چهار م 2096حقوق نسبت به سال  شیحداقل افزا

 .نخواهد بود ترکم

و سازمان  یو مشترکان صندوق بازنشستگان کشور رانیبگ فهیحداقل حقوق بازنشستگان، وظ -2 ماده

پانزده  زانیبه م ییاجرا یه هاوابسته به دستگا یصندوق ها ریمسلح و سا یروهاین یاجتماع نیتأم

 داقلو حداکثر حقوق آنان هفت برابر ح ملار( 2006100333)و هفتصد و هشتاد و پنج هزار  ونیلیم

 .شود یم نییتع یحقوق بازنشستگ

کل کشور، همسان  2091ماده واحده قانون بودجه سال ( 22)تبصره ( ج)بند  یدر اجرا -0 ماده

 نیو سازمان تأم یکشور یصندوق بازنشستگ نیو مشترک نیحقوق بازنشستگان، موظف یساز

، 2096نسبت به حقوق سال  2091حقوق سال  شیمسلح پس از اعمال درصد افزا یروهاین یاجتماع

- یخدمات کشور تیریقانون مد( 223)و ( 239)جداول مواد  یشغل یگروه ها ازاتیامت شیبا افزا

 بیو مقررات مربوط با ضر نیقوان ریشده و سا دایدر سقف اعتبارات مندرج در بند  -2010مصوب 

 .گردد یاعمال م ملار( 20223) ستیو ب کصدیدو هزار و 

با )تر  نییپا یشغل یگروه ها ازاتیامت شیکه درصد افزا یبه نحو ازاتیامت شیجداول افزا -2 تبصره

( باشد یم ملار( 2003330333) ونیلیو پنج م ستیماهانه آنها کمتر از ب یافتیکه در یکسان تیاولو

 یکارکشور با هم یو استخدام یبرنامه و بودجه کشور و ادار یباشد، توسط سازمان ها شتریب

 .ابالغ خواهد شد بنامه،یتصو نیهفته پس از ابالغ ا کیحداکثر ظرف  ربطیذ ییاجرا یدستگاه ها



خدمات  تیرین مدموارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانو یبرا -2 تبصره

خدمات  تیریقانون مد نیمشاغل مشمول یطرح طبقه بند تیآنها با رعا یگروه شغل قیتطب ،یکشور

 .عمل خواهد شد یکشور

 یتوانند از محل منابع داخل یم ییاجرا یوابسته به دستگاه ها یبازنشستگ یصندوق ها ریسا -4 ماده

و  یحقوق بازنشستگان کشور شیر سقف افزاحداکثر د ،یمجمع عموم ایامنا  ئتیه بیخود، با تصو

 .ندینمااقدام  بنامهیتصو نیبر اسسا مفاد ا 2091حقوق بازنشستگان در سال  شینسبت به افزا یلشکر

 جمهور سییمعاون اول ر -یریجهانگ اسحاق

 (یاسالم یمجلس شورا 22/22/2096مصوب )کل کشور  91قانون بودجه  لینک*
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 !باد یگرام رانیا سندگانیکانون نو یسالگ کیپنجاه و *

 

. است یخیتار یفاقهمواره استبدادزده ات یدر کشور ینهاد مستقل روشنفکر کیساله شدن  کی پنجاه

 یکنگره  میمستقل و مخالف سانسور در تحر سندگانینو یجمع یکانون با اراده  لیمقدمات تشک

طرف حکومت را  کیکه از  یجمع یاراده ا. فراهم شد« و شعرا و مترجمان سندگانینو» یحکومت

از آن  ینهاد ادجیرا به سرعت به سمت ا رانیا سندگانینو گریبه لغو کنگره کرد و از طرف د روادا

 یها پس از قتل ۲٣۷۷ها و در سال  پس از سرکوب ۲٣۶۹اراده بود که در سال  نیهم. برد شیخود پ

گوناگون  یها فترت بنا به ضرورت یها کرد و در دوره ایکانون را اح تیفعال یا رهیزنج یاسیس

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/budjet/budjet98/4962-budjet98


سوم  ی سال از دوره یکانون و س سیسال از تأس کیاکنون که پنجاه و . را گرد هم آورد سندگانینو

 .بخش است همچنان نجات یو کار گروه یجمع یگذرد اراده  یآن م تیفعال

و  انیب یدو اصل دفاع از آزاد ی هیخود را بر پا تیفعال رانیا سندگانیکانون نو ۲٣۷۷ بهشتیارد در

 رفتار مقامات فیکانون در توص یآنچه در مرامنامه . اهل قلم آغاز کرد یدفاع از منافع صنف

زمان  ذرو هنر آمده بود همچنان پا بر جاست و در گ شهیو صاحبان اند سندگانیبا نو رانیا یحکومت

پروردن و »حکومت در کار  وستهیهمچنان و پ. به خود گرفته است یتر تر و خطرناک دهیچیاشکال پ

و  یترس و بدگمان» گرید یسو و از سو کیاز « آموز رام و دست یها شهیبه کار گرفتن اند

سال  کیپنجاه و  رانیا سندگانیکانون نو. است« راه گشا ی ندهیپو یها شهینسبت به اند یتوز نهیک

 اتیو در طول ح. عمده دشوار کرده است ریدو مس نیها را در ا سخت، حرکت حکومت یچون مانع

و  انیب یضرورت آزاد: ضرورت را پرداخته است کیبر  یو پافشار ستادنیا یخود همواره بها

 ی کارنامه یستادگیا نیا ی هیدر حاش. است« فرد و اجتماع ما ی ندهیضرورت رشد آ»که  شهیاند

آنان،  یگوناگون برا یها تیمحروم جادیمستقل و ا سندگانیکردن نو یشامل سانسور، منزو ها کومتح

و بازداشت ها و به زندان  یدرپ یپ یها ییبازجو ،یروشنفکر یو نهادها سندگانینو یچهره  بیتخر

 .است شانیو دگراند سندگانیافکندن ها، و قتل نو

بکتاش  ،یکانون، رضا خندان مهاباد یسه تن از اعضا رانیا سندگانیکانون نو یسالگ کیپنجاه و  در

. برند یدر انتظار دادگاه به سر م یتومان اردیلیسه م ی قهیباژن، در مجموع با قرار وث وانیو ک نیآبت

دو اتهام  قیجمله مصاد از. شده بود نییتع سندهیسه نو نیا ینشدن برا نیأمت دیکه به ام نیسنگ یا قهیوث

کتاب  فیتأل( یمل تیامن هیبه قصد اقدام عل ینظام و اجتماع و تبان هیعل غیتبل) سندهیسه نو نیا یعمده 

کانون در چند دوره  یکه در پنجاه سالگ یکتاب. است «رانیا سندگانیپنجاه سال کانون نو» یچهار جلد

 یتیآن توسط نهاد امن یتمام دوره ها کانون یبه دست اعضا دنیاز رس شیمعدود منتشر شد و پ ی

 یبه شکل رانیا سندگانیکانون نو ی پنجاه ساله خیکتاب از تار نیا قیو دق یفیگزارش توص. شد فیتوق

 یمنبع. تهس زیو قلم ن شهیاند یها در سرکوب اهال حکومت یکارنامه  ی رندهیدربرگ ریاجتناب ناپذ

 یحکومت و اظهارنظرها غاتیها و تبل فیتحر انیم خواهند یکه م یتمام کسان یبرا قیمنسجم و دق

ها و جرم  کتاب فیاقدام دولت در توق. ابندیب رانیا یروشنفکر خیاز تار یبه بخش مهم یراه یشخص

نهاد  نیآمدن نام ا انیمکه حاکمان تا چه حد از به  کند یم یادآوریبه ما  گریآنها بار د فیتأل یانگار

 .شفاف آن در هراسند ی مستقل و چهره

به  ریاخ یها مستقل و معترض آغاز کرده بود در سال یها چهره یعلن بیبا تخر تیکه حاکم یریمس

اکنون در پنجاه و . گرفته شده است یپ یقیو حق یمجاز یکمتر در فضا یمند و با وضوح نظام یشکل

 یمیقد یاعضا لیبد یب اتیتجرب ی هیجوان در سا یحضور اعضا رانیا سندگانیکانون نو یسالگ کی

 یارائه  یبرا ییراهکارها افتنی. دهد یکانون م یها تیدر فعال یتازه ا یها خبر از گشوده شدن باب

به  یضرور یروزها امر نیاز مردم، در ا یتر عیوس فیشفاف از کانون و اهداف آن، به ط یچهره ا

رش یانتخاب و پذ. طلبد یم زیهمت تک تک اعضا را ن ،یاز کار جمع ریکه به غ رسد ینظر م

کند که  یآثار دیملزم به تول ،یو انتقاد یآثار ادب دیکه هر کدام از ما را، در کنار تول یفرد یتیمسئول

اهداف و . و باب گفتگو را باز نگه دارند فکنندیکانون ب یها دوباره بر اهداف و آرمان ینور

 رمستقلیو غ ستقلم ی سندهینو انیکه مرز م یکنون ی در روزگار آشفته توانند یمکه  ییها آرمان

مستقل  سندگانیباشد که نو. قابل اتکا عمل کنند یا روشن و نقطه یاریمغشوش شده است همچون مع

 رانیا سندگانیکه کانون نو. ابندیدر مقابل سرکوب و سانسور را در یضرورت کار گروه زین گرید

 .مستقل مخالف سانسور و سرکوب است سندگانینو ی همه از آن ینهاد



 رانیا سندگانیکانون نو یفرهنگ ونیسیکم
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