
 2931فروردین  12اخبار وگزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

عدم پرداخت حقوق اسفند ماه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران وتعیین ضرب العجل یک  -

 هفته ای

یک  عدم پرداخت حقوق اسفند ماه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران وتعیین ضرب العجل -

 هفته ای

شرکت نسبت به فشار اقتصادی  وتهدید به اخراج  کشور ییکارگزاران مخابرات روستااعتراض  -

 برای تحمیل قراردادی مبنی بر کاهش مزد رانیمخابرات ا

نسبت به عدم پرداخت مطالبات،سطح پایین  مترو تهران 4خط  یکارگران خدماتاعتراض رسانه ای  -

 لیدستمزد و نداشتن امنیت شغ

شاغل  یمانکاریپ یشرکت ها دست در دست کارفرمایان ژهیاداره  کار و خدمات اشتغال منطقه و -

 در روند لگد مال کردن حقوق کارگراندر صنعت نفت وگاز

 خودرو زانیکار کارگر کارخانه122سایه شوم بیکاری باالی سر -

 !بازهم از باال نگاه کردن صاحب منصبان به کارگران؟ -

 سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان ر درباره بروز رسانی مستمری آخرین خب -

 تونل مترو در حال ساخت تهران زشیرمصدومیت یک کارگردرحادثه  -

عدم پرداخت حقوق اسفند ماه کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران وتعیین ضرب العجل یک هفته *

 ای

 .میباشیم یتا آخر هفته جار تایهامجدانه خواستار پرداخت حقوق اسفندماه گذشته خود،ن

فروردین ماه،برای پرداخت 12با صدور اطالعیه ای بتاریخ  کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فوالد

 .ضرب العجل یک هفته ای تعیین کرد حقوق اسفند ماه

 :متن اطالعیه

 همکاران محترم هیخدمت کل ریخ یسالم و دعا با

شرکت و  ریبانگیکه گر یا دهیو در کوران مشکالت عد ریاخکه در چند سال  یو نکته مهم مسئله

فوالد  یپرسنل گروه مل میقشر عظ یگشت،اخوت،انسجام و اتحاد فکر انیپرسنل نما یشتیمع تیوضع

باعث عبور و  یهمگان یعقل تیاز مشورت و درا دیاهواز بود که خوشبختانه با کسب تجارب مف

 یو نقصان کار یریتدب یشک ب ی،بیه مسببان اصلبود ک یاز مراحل مختلف مشکالت رفتبرون 

و  یشغل طهیدر ح یشرکت و استان بود که متأسفانه باعث بوجود آمدن خلل و مشکالت نیمسئول یبرخ

ناب و آن گوهر درخشان که  د،تجربهیهمانگونه که ذکر گرد ید،ولیمان گرد یشتیمع

 نیکارگر بود که نام ا فیو شر میعظقشر  یهمگان ریوصف ناپذ یعقل تیراهمان،اتحاد،انسجام و د

را نماد استان و کشور نمود که الحق و االنصاف شرافت،حق  فشیو پرسنل شر یالملل نیشرکت ب

 .در گوش زمانه را جاودانه ساختند یو برادر یستان



که همان برادران و خواهران  میامسال شاهد هست رانگریمخرب و و لیامروز و در آماج حمالت س 

وجود خود را در طبق اخالص گذاشته بودند،باز هم  ،همهیویگونه چشمداشت دن چیبدون ه ،کهیگرام

و  مردم  انیخودجوش در کنار همشهر یو بطور جهادگران یتالش شبانه روز تیبا تمام وجود و نها

را باال زده و گام به گام با  شیبازوان ستبر خو نیمحروم،قرار گرفته،کمر همت بسته،آست یروستاها

 .باشندیو امداد م یخود،مشغول کمک رسان نیدمان سرزممر

سرپرستان  یو انتخابات نادرست،برخ ماتیمشکالت،نامال دهیخود،رنجور و زجر کش کهیدر زمان آنهم

خود،درست در  نهیریطبق عادت غلط و د باشند،کهیشرکت،م دیکه نمونه بارز آنها،سرپرست جد قیناال

 وصو اللخص ی،اقتصادیشتیمع دهیمحترمشان با مشکالت عد یپرسنل و خانواده ها یتمام کهیزمان

شان که همان پرداخت  یو ضرور هیاول کنند،حقوقیچند روز گذشته،دست و پنجه نرم م رانگریو لیس

وجه در  چیفرد ناکارآمد که به نیبا ورود ا ییگو باشد،کهیزمان آن،بطور دائم م تیو تثب انهیحقوق ماه

 یروابط عموم تسپرده شده  و قسم ی،به فراموش باشدیجزء شرکت نم یتیریحد و اندازه و قواره مد

از پرداخت  یگشته،خبر لیشده به شرکت تبد قیآن افراد تزر یلیو م یشرکت که خوراک رسانه ا

 .دهدیسخت نم امیا نیحقوق آنهم در ا

و  ی،برادرعرصه صنعت فوالد یجهادگران و هنرمندان واقع هیبا اعالم تشکر خاص از کل نجایا در

خود، مجدانه خواستار پرداخت حقوق اسفندماه گذشته  یهایو مساعدت به هم استان یاسوه فداکار

 .میباشیم یتا آخر هفته جار تایخود،نها

 :انیدر پا یکالم و

و امداد  رانگریو لیمسائل س ریف،درگیاست که در حال حاضر اغلب فکر و ذهن پرسنل شر درست

و انفصال خود  یخداحافظ لیدل یکه زمان یاشخاص نا کار آمد یاشد،ولبیبه همنوعان خود م یرسان

پست قائم  یشرکت در زمان تصد یاساس یساخت ها ریدر اصالح ز ییاز مجموعه شرکت،عدم توانا

داشته باشند که نه  نیقیپرسنل  هیکالم راسخ کل نیزعم گفته خود،عنوان کردند،به ا شرکت،به یمقام

در  یعواقب بوجود آمدن مشکالت یل دانسته،بلکه مسؤل و مقصران اصلانتساب شان را مورد قبو

 .باشندیم ندهیپرسنل در آ یو شغل یشتیمع نهیزم

 :که دیباش برحذر

 ما،عدم ماست یکه آسودگ میموج

 از مجتمع نیشکر هفت تپه چه خبر؟*

قدام به بستن بجا ا ینفر است در حرکت۰۷گذشته کارمندان بازنشسته شرکت که تعدادشان  یدر روزها

تن شکر ۰۰۷۷ فیامر دادستان را مجبور کرد که دستور توق نیکه هم کردند دیدرب انبار شکر سف

 .کند زانیعز نیاز سنوات ا۷۴%از محل فروش شکر شرکت اقدام به پرداخت تا.را  صادر کند دیسف

 :ایران درج شده استپیامی که بنقل ازکارگران نیشکر هفت تپه درکانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران 

 در مجموعه هفت تپه زیهمکاران عز یفراوان خدمت تمام درود

هفت تپه   شکریشرکت کشت و صنعت ن  یکارفرما یهفته بدقول نیپس از چند روزید زیعز همکاران

 کرد یدیع یاقدام به پرداخت  مابق



منتشر شد پرداخت   عامل شرکت ریمنتسب به مد یکه  در کانال تلگرام یامیدر پ نجاستیجالب ا 

 عنوان کردند نیرا به مناسبت روز پاسدار و تولد امام حس یدیع

 ومناسبات است طیچگونه در حال سو استفاده از شرا یگیاسد ب دیکه ام نندیخوزستان بب نی،مسئول

اهداف  یبا کلمات و مقدسات در راستا یباز زیزدگان و امروز ن لیس یدر اردوگاه ها شیچند روز پ 

 .خودش دیپل

 !یگیاسد ب یاقا جناب

و در صورت پرداخت نکردن   یکردیما کارگران را پرداخت م ۰۱حقوق برج  دیماه با نیدر فرورد 

 بود، یشاهد اقدامات ما کارگران خواه

موکول ۱پرداخت حقوق را به برج  دیتوانیم خیتار نیدر ا یدیکه با پرداخت ع دیفکر کرده ا شما

 !!د؟یکن

بجا  ینفر است در حرکت۰۷گذشته کارمندان بازنشسته شرکت که تعدادشان  یروزهادر  زیعز دوستان

 کردند دیاقدام به بستن درب انبار شکر سف

 را  صادر کند دیتن شکر سف۰۰۷۷ فیامر دادستان را مجبور کرد که دستور توق نیکه هم 

 کند، زانیعز نیاز سنوات ا۷۴%تا از محل فروش شکر شرکت اقدام به پرداخت  

 کیو در عوض روزانه  شودیشده  فروخته م فیتوق یتن از شکرها۱۷۷روزانه  زیاکنون ن هم

 در حال پرداخت است، یسابقه کار بیبه ترت زانیعز نیپرداخت سنوات ا یتومان برا اردیلیم

کل شکر موجود در انبار بودند که باز هم دادستان به  فیبازنشسته خواهان توق زانیعز نیکه ا بماند

و  دیایفشار ن یگیکارمندان گذشت تا به اسد ب یعمل کرد وبازهم از شکم زن و بچه  یگیاسد ب نفع

 .تن شکر را داد ۰۰۷۷ فیدستور توق

عنوان  چیو ما کارگران به ه ستیهفت تپه واقتصاد مطلوب ن شکریشرکت کشت و صنعت ن اوضاع

دوباره  یو در صورت بد قول  زداندایفاسد دوباره حقوق ها را به عقب ب یگیکه اسد ب میگذارینم

 .مارا بشنود یبلکه دادستان هم صدا میبندیرا  م دیدرب  انبار شکر سف زیسهامدار، ما ن

شرکت نسبت به فشار اقتصادی  وتهدید به اخراج  کشور ییکارگزاران مخابرات روستااعتراض *

 برای تحمیل قراردادی مبنی بر کاهش مزد رانیمخابرات ا

طی نامه ای سرگشاده بتاریخ بیستم فروردین ماه، ضمن محکوم کشور ییبرات روستاکارگزاران مخا

برای تحمیل قراردادی  رانیشرکت مخابرات اکردن و اعتراض به فشار اقتصادی  وتهدید به اخراج 

 .مبنی بر کاهش مزد،اعالم کردند در صورت تداوم این روند دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد

شرکت مخابرات  مدیریت اقدام نیاست که ا نیما بر ا اعتقاد:نامه سرگشاده آمده است دربخشی از این

بوده است و با  ییمخابرات روستا فیکارگزاران شر یاستفاده از نقطه ضعف مال یدر راستا رانیا

 ادهکارگزاران را هدف قرار د یاقتصاد هیخواسته است که بن نیا یدر پ ستیاقدام نادرست و ناشا نیا

 دینما یقرارداد رشیمنظر آنها را مجبور به پذ نیو در هم بشکند تا از ا بیآنها را تخر یتوان مالو 

بتواند به اهداف خود در خصوص کم کردن  ریمس نیست که از ا یو فن یاشکاالت حقوق یکه دارا

 امر نیدهد هر چند که ا شیشرکت را افزا یو به اصطالح سودآور دهیشرکت رس یجار یها نهیهز



 یشغل تیامن خواهندیو ارعاب م دیبا تهد نکهیا گریروند باشد و د نیقانع کننده بر ا یلیدل تواندینم

بتواند کارگزاران را دچار شکست  داتیتهد نیکه ا دیعمل نما یکارگزاران را هدف قرار داده و طور

 . دچه کنم چه کنم را در ذهن کارگزاران بپرورانن تیکند و روا یو روان یروح

و  یقانون ریاقدام غ نیا دربخش دیگر این نامه ضمن محکوم کردن ییرگزاران مخابرات روستاکا

آستانه تحمل  تواندیگونه اقدامات سرسختانه مخابرات م نیا :مخابرات اعالم کردند شرکتا ینابجا

ت خود مقابل شرکت مخابرا یکیزیو آنها مجبور باشند که با حضور ف دیکارگزاران دچار انفجار نما

 .ندیخود را بلند نما یحق خواه یصدا همربوط ینهادها گریو د رانیا

را امضا خواهند کرد که در  یبه ذکر است که کارگزاران قرارداد الزم:دربخش پایانی نامه آمده است

فقط و فقط حقوق  نکهیشرکت گنجانده شود نه ا یکارکنان رسم گریبرابر با د اتیو رفاه ایآن مزا

 نکهیا گریو د دیمحروم نما ایمزا گریباشد و کارگزاران را از د انیدر آن نما" کار قانون "  یحداقل

 .نشده است ، اصالح شوند تیاز قرارداد که در آن حق و حقوق کارگزاران رعا ییهم بندها

نسبت به عدم پرداخت مطالبات،سطح پایین  مترو تهران 4خط  یکارگران خدماتاعتراض رسانه ای *

 تن امنیت شغلیدستمزد و نداش

و  سطح پایین،اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات مترو تهران 4خط  یکارگران خدمات

 .دستمزد رسانه ای کردند نداشتن امنیت شغلی

از کارگران بخش خدمات شاغل در خط  یجمعفروردین ماه،12بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ

مشغول کارند، از عدم پرداخت دو ماه  پیمان مرو یانکارمیشرکت پ تیمترو تهران که تحت مسئول4

 .خود خبر دادند یدیو ع یکار اضافه

 یمانکاریشرکت پ تیتهران که تحت مسئول یمترو 4کارگر شاغل در بخش خدمات خط 122حدود 

سال گذشته خود  یدیو ع( ۷۰بهمن و اسفند ) یکار مشغول به کار هستند، دو ماه اضافه« مرو مانیپ»

پرداخت نشده  یاجتماع نیتام سازمان بهاین کارگران  مهیاز ب یبخش نیهمچن.اند نکرده افتیررا د

 .است

که  یکارکنان و کارگران ریسا ،یمانی، در حال حاضر به جز کارگران پاین کارگران افزودند

سال گذشته خود را به همراه  یدارند، همه مطالبات مزد یبا مترو همکار( یرسم) میصورت مستق به

 .اند کرده افتیدر یدیع

 شان یکفاف مخارج زندگ یکنون طیدر شرا کنند یم افتیکه در یحداقل حقوق نکهیا انیکارگران با ب نیا

 ایو از همه مزا میبه مردم هست یرسان سخت، مشغول خدمت طیبا شرا: ندیگو یدر ادامه م دهد، یرا نم

کنند، محروم  یم افتیدر یبه صورت ماهانه و عرف یکه همکاران رسم یرنقدیو غ ینقد یها و کمک

 .میهست

 کاریکه اراده کنند ما را از کار ب یهر زمان مانکارانیو پ میهست یشغل تیما فاقد امن: ندیگو یم آنها

 شدند که کاریبا اتمام قرارداد کار ب کبارهینفر از همکارانمان به  ۵۰بهمن ماه سال گذشته . کنند یم

 .از آنها به محل کارشان بازگشتند یاواخر سال فقط تعداد

شاغل در  یمانکاریپ یشرکت ها دست در دست کارفرمایان ژهیاداره  کار و خدمات اشتغال منطقه و*

 در روند لگد مال کردن حقوق کارگرانصنعت نفت وگاز



از هر کدام به شاغل در صنعت نفت وگ یمانکاریپ یکه اغلب شرکت ها ستین دهیکس پوش چیبر ه

قانون  نیاز ا یشک کارگران شاغل در پارس جنوب یکنند ب یم عییحقوق کارگران خود را تض ینوع

فاز )نهم شگاهیپاال یو نگهدار ریپروژه تعم یمانکاریشرکت پ 2931از بهمن ماه سال  ستند،ین یمستثن

امر باعث شده بود،  نیکرد ا یم عییرا در دست داشت و به طرق مختلف حقوق کارگران را تض( 21

در رسانه ها منتشر شود فلذا تعداد  انهیخاورم یگاز شگاهیپاال نیهر روز خبر اعتصاب از بزرگتر

 .ندگرفت ژهیدر اداره کار خدمات منطقه و تیبه طرح شکا مینفر از کارگران تصم 112

 یاکه اغلب شرکت ه ستین دهیکس پوش چیبر هفروردین یک منبع خبری محلی،12به گزارش 

 یکنند ب یم عییحقوق کارگران خود را تض یشاغل در صنعت نفت وگاز هر کدام به نوع یمانکاریپ

شرکت  2931از بهمن ماه سال  ستند،ین یقانون مستثن نیاز ا یشک کارگران شاغل در پارس جنوب

را در دست داشت و به طرق مختلف ( 21فاز )نهم شگاهیپاال یو نگهدار ریپروژه تعم یمانکاریپ

 نیامر باعث شده بود، هر روز خبر اعتصاب از بزرگتر نیکرد ا یم عییحقوق کارگران را تض

به طرح  مینفر از کارگران تصم 112در رسانه ها منتشر شود فلذا تعداد  انهیخاورم یگاز شگاهیپاال

کار  یلیراه وک نیبهتر در ا ی جهیحصول  نت یو برا ندگرفت ژهیدر اداره کار خدمات منطقه و تیشکا

 تیبا رعا یکارگران دادخواست یهاه ندیبا نما لیبعد از جلسات متعدد وک. کشته را استخدام کردند

  :شود یاشاره م یبه موراد الا یکه ذ دیگرد میمربوطه تنظ لیتوسط وک یموارد قانون یتمام

رخ مو 92413قانون کار به همراه مفاد دستورالعمل شماره  43مشاغل ماده  یطرح طبقه بند -2

 کیمشاغل کارگاهها موضوع تبصره  یطرح طبقه بند یینامه اجرا نیمفاد آئ نیو همچن 23/7/19

 .یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 13قانون کار مصوب اسفند  43ماده 

وابسته بدان در ضرورت  یها نامه نیقانون کار و آئ 39ماده  یکیزیو ف یحفاظت فن تهیکم لیتشک -1

نهاد  نیا یاتیو ح یبه نقش اساس تیو بهداشت کار و با عنا یحفاظت فن تهیکم تیلو فعا یانداز راه

 ضرورتالزم به ذکر است که . کار یمنیکار در سطوح بهداشت و ا یرویدر حفظ حقوق ن یقانون

مهم و  یو صنعت یدیواحد تول یها تیو بهداشت کار در جنب فعال یحفاظت فن تهیکم یانداز راه

 یحرارت ،ییایمیش ،یکیزیگوناگون ف یها ندهین به صورت روزمره در معرض آالکه پرسنل آ یحساس

 یتهایسئولو م ها تیاز فعال یناش یو لطمات احتمال بهایمواجه به انواع آس زیقرارداشته و ن... و 

به نقض  دیترد  یاز آن ب یپوش روشن و آشکار به شمار رفته و چشم یامر باشند یمحوله م نیسنگ

 .دیان خواهد انجامحقوق کارگر

 فیاز قانون کار تکل 292و  292به مفاد و مدلول مواد  تیبا عنا. کارگران ینهاد صنف لیتشک -9 

  .یانتخابات درون کارگاه یبرگزار نهیخوانده به فراهم آوردن زم

 آن از قانون کار 2و تبصره  99براساس صراحت مفاد ماده : به طبع شغل یایمزا -4

  عرف منطقه:  پرداخت حق کمپ -1

 .باشد یآن م لیقانون کار و تبصره ذ 42براساس نص ماده : سنوات  هیپرداخت پا -9

 قانون کار 99نظر به صراحت مفاد و منطوق ماده : پرداخت اضافه کار روز کارگر -7

 11/9/2931به موجب صراحت بخشنامه مورخ :   31پرداخت مابه التفاوت حق مسکن سال  -1

 ا.ا.دولت ج أتیه



 نیقانون تأم حیصر فیبه موجب تکال:  یو دستمزد واقع یاجتماع نیبه تام یپرداخت سهم قانون -3

از ماده  1به موجب بند  مانکاریشده توسط پ رفتهیتعهدات پذ زیوابسته و ن یها و دستورالعمل یاجتماع

و پرداخت  سبهاشرکت خوانده موظف به مح مان،یپ یعموم طیموافقتنامه شرا 42از ماده  2و بند  11

کارگران به  یافتیدر یایمزد و مزا زانیکارفرما و کارگر نسبت به م یدرصد سهم قانون یمبلغ واقع

 .باشد یم یاجتماع نیصندوق تأم

 لیمدارک مربوطه پرونده ها به اداره کار خدمات اشتغال تحو یدادخواست و جمع آور میاز تنظ پس

بعد از گذشت . قرار گرفت یمورد بررس 27/29/37و  27/21/37 خیدو جلسه به تار یشد و ط

خود را آماده ابالغ  یرا ژهیجلسات، اداره  کار و خدمات اشتغال منطقه و یبرگزار خیدوماه از تار

موارد که بموجب نص قانون حق  یکارگران تمام یها ندهیو نما لیکه در کمال تعجب، وک نمود

قرار  دییاست مورد تا یعرف یازیق کمپ که آنهم امتمشروع کارگران بوده رد شده و تنها  پرداخت ح

نهاد مراجعه  ایدر جهت احقاق حقوق خود به کدام سازمان و  دیواقعا کارگران با. گرفته است

 نند؟؟؟؟؟؟ک

 خودرو زانیکار کارگر کارخانه022سایه شوم بیکاری باالی سر*

نه تعطیلی وسایه شوم بیکاری واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین درآستاخودرو زانیکار کارخانه

 .کارگرش در حال گردش است122باالی سر 

وارد بدلیل بدهی به  خودرو زانیکارشرکت فروردین ماه،12بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 جادیا ،گذار هیبه سرما نیزم یواگذارمبنی براستاندار قم  پیشنهاداتشهرداری ساوه از یکطرف و 

نتقال کارخانه از استان مرکزی به استان قم در آستانه تعطیلی قرار گرفته وا زانیکار یشهرک صنعت

 .کارگرش با دیدن سایه شوم بیکاری باالی سرشان درنگرانی بسر میبرند122و

 زانیکار یشهرک صنعت جادیسال و ا 21به مدت  اتیاز مال تیمنحصر به فرد مانند معاف  طیبا شرا

 .قم را اعالم کرده است نه استاانتقال کارخانه از شهرستان ساوه ب

 !بازهم از باال نگاه کردن صاحب منصبان به کارگران؟*

و  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رانیمد داریدر د نیزم یمنتشر شده از نشاندن کارگران رو ریتصاو

 .است ختهیرا برانگ یادیشهر، اعتراضات ز نیاستان همدان با امام جمعه ا یاجتماع نیتام

روز  داریاز د ییها عکس یبه تازگفروردین ماه،12گزارش رسانه ای شده بتاریخبرپایه 

 لی، اسماع(استان همدان یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد) انیفیاحمد توص فروردین ماه،23دوشنبه

وزارت  رمجموعهیز یها دستگاه رانیو مد( استان همدان یاجتماع نیسازمان تام رکلیمد) ینبو

 یواحدها ندگانیاتاق تعاون و نما رهیمد اتیه یضااستان همدان، اع یرفاه اجتماع تعاون، کار و

 رشدر دفت،امام جمعه همدان یشعبان هللا بیبا حب یدیتول یاز کارگران واحدها یو جمع یکارگر

 .دامن زده است یدر افکار عموم ییها منتشر شده که به اعتراض



 

اند،  نشسته یصندل یاز مهمانان بر رو گرید یو برخ رانیدامام جمعه، م که یها، درحال عکس نیا در

ها و  عکس نیا. اند نشسته نیزم یهمدان را بر تن دارند، رو شهیکارگر که لباس فرم شرکت ش یا عده

از  لیتجل هبه بهان شیپ یاست که مدت یمراسم ادآوری یرسم دارید کینحوه حضور کارگران در  نیا

نشسته بر  یکت و شلوار رانیمد که ینشاندند درحال نینها را بر زمبرازجان، آ یکارگران شهردار

شهردار برازجان و  ییاست اعتراضات صورت گرفته به آن مراسم، پاسخگو یگفتن. بودند یصندل

 .فرماندار دشتستان را به همراه داشت

 سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان درباره بروز رسانی مستمری  خرین خبرآ*

بر  یسال جار یبرا یاجتماع نیحقوق بازنشستگان تام شیاز افزا یاجتماع نیزمان تامسرپرست سا

حقوق  شیافزا شنهادیپ: دولت خبر داد و گفت اتیهزار تومان به ه 192درصد به عالوه  29 یمبنا

 .مبنا است نیبر هم یاجتماع نیو بازنشستگان سازمان تام رانیبگ  یسطوح مستمر ریسا

محمد حسن زدا روز چهارشنبه در جلسه با  ،فروردین ماه،12انه ای شده بتاریخبرپایه گزارشات رس

منظور نظرات  نیبه هم: افزود یاجتماع یبازنشستگان، کارشناسان و شرکا یکانون عال یاعضا

 شنهادیپ. میکرد افتیرا در رانیبگ یسطوح مستمر ریحقوق سا شیافزا یبازنشستگان برا یکانون عال

 یدرصد 29 شیسطوح افزا ریسا یکار که برا یعال یشورا شنهادیستگان، همان پبازنش یکانون عال

 بیتصو یموضوع را مصوب و برا نیا زیما ن لیدل نیهزار تومان موافق است به هم 192همراه با 

 .میکن یدولت ارسال م اتیبه ه یینها

 29مبلغ ضربدر  نیا دارد یافتیتومان در ونیلیسه م یا به عنوان مثال اگر بازنشسته: افزود یو

 شیافزا نیماه ا بهشتیاست که از ارد نیهزار تومان محاسبه شده و تالش ما ا 192درصد به اضافه 

 .اعمال شود



برخوردار  یدرصد 9961 شیآنها مشخص است و از افزا فیکه تکل زین رهایبگ حداقل : گفت زدا

 افتیزار تومان حقوق دره 222و  ونیلیم کیکه سال گذشته  یکه کس یخواهند بود به طور

 .ردیگ یهزار تومان حقوق م 122و  ونیلیم کی، 31در سال  کرده، یم

کرده  نییتع ویپنج سنار یاجتماع نیمتخصصان سازمان تأم: افزود یاجتماع نیسازمان تأم سرپرست

 یدولت و صندوق بازنشستگ شنهادیکار و به پ یعال یبه تورم و مصوبه شورا نیبودند و همچن

توجه  زیداشتند ن یا مهیو تعهد ب مهیسال پرداخت حق ب 92از  شتریکه ب یبه کسان زیو ن یکشور

 .میدکر

 شنهادیدر پ: کرد حیدرصد است، تصر 1961تورم  ،یطبق اعالم بانک مرکز نکهیبا اشاره به ا زدا

ر نظر دو را با هم د نیا بیترک تیو در نها میتوجه کرد زین رهایبگ تورم و حداقل بیخود به ترک

  .میا گرفته

 یریگیدولت پ ئتیو ه یاجتماع نیسازمان تأم رهیمد اتیمصوبه در ه نیا: خاطرنشان کرد یو

 .میرا انجام ده شیافزا نیماه ا بهشتیاست که از ارد نیما ا یو تمام سع شود یم

 تونل مترو در حال ساخت تهران  زشیردرحادثه مصدومیت یک کارگر*

 کیموجب مصدومیت  در حال ساخت تهران دین ماه ریزش تونلفرور12حادثه چهارشنبه شب 

 .کارگر شد

ساعت  یحوال: گفت به خبرنگار رسانه ای مرکز اورژانس تهران یروابط عموم ریمددرهمین رابطه 

 یها نیاعالم و بالفاصله تکنس 221تونل مترو در حال ساخت به سامانه  زشیامشب حادثه ر 23

 .به محل حادثه اعزام شدنداورژانس به همراه آمبوالنس 

کارگر  کی تیکند که منجر به مصدوم یم زشیتونل ر نیاز ا ینامشخص قسمت لیبدال: افزود یو

 .شد

 .منتقل کردند یمصدوم را به مراکز درمان نیاورژانس ا یها نیتکنس: خاطرنشان کرد یدرآباد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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