
 

  ١صفحه                                             ١٣٨۶/اسفند/١١                      ١١شماره –نشريه نداي آارگر 

۱۳۸۷ اسفند۱۱  

 سخن اول با خوانندگان

تمامی  "می خوانيد مسلما این نشريه آنچه در
 انجمنچرا که  .اخبار و مشكالت کارگری نيست

 ئهپيگيری امکانات کافی برای جمع آوری و ارا
مگر اینکه شما . بار کارگری را نداردکليه اخ
خوانندگان، کارگران و فعالين کارگری  دوستان و

یاری  اطالع رساني ما را در امر با ارسال اخبار
از طریق ایميل یا شما محبت آنيد  .دهيد
اخبار روز کارگری را جهت تکثير و توزیع ، وبالگ

این می تواند . ارسال کنيد در اولين فرصت
باشد که کارگران را در مسير  ميکوچکترین گا

پيشاپيش از . همبستگی بيشتر کمک کند
همكاري  و ياري شما استقبال و آمال تشكر  

  - درود بر آارگران  - . را داريم

و فرياد در  نداي آارگر، پژواك ندانشريه “
  “گلو مانده آارگران ميهنمان است

!!شگفتا

 كشوري پر گنج      

رنج در مردماني    

 

 

 

 

 

 

اتحاد و همبستگي تمامي كارگران 

تضميني  براي رسيدن به عدالت و 

 رفاه جامعه كارگري است



 

 

  
  فهرست نشريه

  
  :آنچه در اين هفته ميخوانيد

  
  :ديدگاه ها*

  
فقر از ديدگاه سازمان ملل چه •

  )قسمت دوم(تعريفي دارد؟
-------------------------------------  

 :ر تيتر مهم ترين خبرهاس*
  
احضار نايب رئيس سنديگاي شرآت  •

   واحد به دادگاه 
اعتصاب آارگران الستيك البرز متوقف •

  شد 
ترغيب آارگران الستيك البرز به • 

   اعتصاب شكني 
هزار تومان عيدي  ٣٦٦آيا آارگران •

  خواهند گرفت؟
ابهام در اعطاي مرخصي پزشكي به • 

   منصور اسانلو
موفقيت آميز در آارگري  اعتراض•

  آرمانشاه 
   دولت مجيور است قانون آار را بپذيرد• 
  

---------------------------------------  
  :رنجنامه *

  
رنجنامه اي از طرف مادر اسانلو  • 

   خطاب به مادران دانشجويان در بند 
---------------------------------------  

  :گزارشات آارگري *
  

بة سبد هزينه يك خانوار محاس •
آميسيون مزد استان آارگري توسط 

  تهران
 اخراج آارگران ممنوع  •

 ---------------------------------------  
  :خبرنگار ما*

  
  بشنويد از درد دل آارگران•
  ايران سب•
  لنت ترمز•
  اآباتان•
  

---------------------------------------  
  

  :مقاالت *
  

به وضعيت بحراني  عدم رسيدگي •
  چه آسي جوابگوست؟, آارخانه جات

صنايع نساجي؛ قرباني تب  •
   خودروسازي

 
 
 
 
 
 

 
 )قسمت دوم(فقر از دیدگاه سازمان ملل چه تعریفی دارد؟

  

  
  

هزاره از سوی سازمان ملل در  هایی در جهت تحقق اهداف توسعه تاآنون چه فعاليت
   ایران انجام شده است؟

  
آن فقر و محروميت را در آشور آاهش  اهداف توسعه هزاره برنامه مشخصی است و باید براساس

در  . باشد آرمان توسعه هزاره می ٨ير دید چون فقر ابعاد مختلفی دارد و شامل فراگ فقر را باید. دهيم
آند آه باید به چه چيزهایی توجه آرد  مشخص می هدف وجود دارد و ١٨برنامه اهداف توسعه هزاره 

هدف، ١٨آرمان و  ٨همچنين برای این . یابد تحقق) های آرامت و توسعه انسانی آرمان(ها  آرمان تا این
ریزی و دیدگاه آلی در  برنامه دارد آه مجموعه اهداف توسعه هزاره هستند آه یك اخص وجودش۴٨

تحقق این برنامه است و  باشند و سازمان ملل نيز به دنبال مردم یك آشور می جهت ایجاد رفاه برای
ایران  تمام سران آشورهای جهان از جمله رئيس جمهوری وقت ) ٧٩شهریور( ٢٠٠٠در سپتامبر سال

پس از آن  .هزاره را پذیرفتند و نسبت به آن متعهد شدند در سازمان ملل گرد هم آمدند و این اعالميه
   گزارش اول خود را در) ٨٣آذر( ٢٠٠۴سرانجام در سال  آشور ایران هم در این برنامه فعال شد و

رسد  چاپ می نيز به زودی به اتمام و به خصوص اهداف توسعه هزاره به چاپ رسانيد و دومين گزارش
شده دفتر عمران  هایی آه در ایران انجام همچنين در رابطه با فعاليت .دگرد معرفی می و به عموم

است  ها داشته فنی و مالی در جهت تحقق یافتن این گزارش های ها و آمك سازمان ملل متحد حمایت
   .شود می ها محسوب آه حمایت درجهت ایجاد این ظرفيت

آشور در پيش داریم آه نمونه آنها پروژه ملی  ها در ها و رویه ایی این روشچند پروژه برای شناس
آند و پروژه دیگری به نام برنامه  می توسعه هزاره است آه به الگوسازی و روش شناختی آمك اهداف

در سطح (را نشان دهد  ریزی آالن است آه قصد دارد آن طرف سكه الگوی برنامه ای توسعه منطقه
نرسيده به جهت  نرسيده است و پروژه دیگری آه آن هم هنوز به اجرا آه هنوز به اجرا) اجرا و خرد

   .باشد می شاخص ۴٨توليد آمار بهتر در خصوص آن 
  

   چگونه است؟ های توسعه هزاره در آشور ما وضعيت هرآدام از آرمان
  

وضع آشور سال به  )گرسنگی و تغذیه( فقر مطلق های دولت، بحث آرمان مزبور و گزارش ٨باتوجه به 
دسترسی . ها در تهدید است دارایی بهبود است و فقر نسبی به دليل تورم و افزایش قيمت سال رو به

   ).شوند آموزشی می درصد جمعيت ثبت نام ٩٧هر سال حدود (شود  بهتر می همه به آموزش ساالنه
توجه شدیم آه تعداد دختران است و اخيرًا م باوجودی آه ساالنه بيشتر آمارهای جنسيتی رو به بهبود

ای پيشی گرفته است، اما برخی آمارها نيز آاهش  پسران دانشجو به طور قابل مالحظه دانشجو از
آمارهای دولت  طبق. درصد نمایندگان زن در مجلس شورای اسالمی دهد؛ مثل افت نسبی نشان می

   .به بهبود است به دليل گسترش شبكه بهداشت آشور، بهداشت آودآان و مادران نيز رو
همچنين در . محروم همچنان تهدیدآننده است ای و های حاشيه اما مسائل تورمی و تغذیه برای گروه

رو هستيم و  شيوع بيشتر این بيماری روبه ایدز هنوز تهدیدات بسياری برای ما وجود دارد و با رابطه با
هزار نفر طبق آمارهای ١۵حدود (ستند ه + HIV هزار نفر ٨٠تا ۶٠دولت نمایانگر احتماًال  طبق گزارش
 .زیست مناسب نيست آرمان محيط روند) دهد برابر آه احتمال ارقام مزبور را به ما می۵ ثبتی با ضریب

آرمان هشتم  هستند ). و مالی ارجح بر رعایت استانداردهای محيط زیستی در ایران مسائل اقتصادی(
 هایش اشتغال یكی از شاخص. و مدیریت آالن است توسعه چندین شاخص دارد آه در رابطه با توان

  .جوانان است آه در آشور ما مشكل است
  

  ...ادامه دارد
  

  سايت: منبع
 

  ٢صفحه                                                                  ١٣٨۶/اسفند/١                         ١١ره شما –نشريه نداي آارگر 

 ديدگاه ها



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٣صفحه                                                                     ١٣٨۶/اسفند/١                                 ١١شماره  –نشريه نداي آارگر 

 به البرزالستيککارگرانترغيب
  شکني اعتصاب

 کارکنان مجموعه البرز الستيک مديريت
 کرده تقسيم شغلي گروه ٩ به را کارخانه
 آذرماه مطالبات تنها حاضر حال در و است
   .است شده پرداخت شغلي يک گروه
 البرز الستيک کارخانه کارگران از يکي
 ٩ به نانکارک تقسيک با امروز صبح:گفت
 از تعدادي ماه آذر حقوق مختلف، گروه

  .شد پرداخت کارگران
 مطالبات پرداخت نحوه تشريح در کارگر اين

 الستيک مديريت: گفت کارگران، معوقه
 گروه ٩ به را کارخانه کارکنان مجموعه البرز

 حاضر حال در و است کرده تقسيم شغلي
 شغلي يک گروه آذرماه مطالبات تنها

 ساير تکليف هنوز و است شده پرداخت
  .نيست مشخص کارگران
 البرز الستيک کارخانه کارگران اين از پيش
 اعتراض در منسجم و هماهنگ اقدامي در
 کارگران مطالبات نشدن پرداخت که آنچه به
 انحالل براي مديريت تصميم و اخير ماه ۴ در

 هفته چند مدت به شد، مي عنوان کارخانه
 رسد مي نظر به و زدند اعتصاب به دست
 کارگران بندي تقسيم در مديريت اخير اقدام
 کارگران اتحاد به رساندن آسيب براي
  .باشد

  
 عيدي تومان هزار ٣۶۶ کارگران آيا

  گرفت خواهند
 حالي در اجتماعي امور و کار وزير معاون 

 تومان هزار ٣۶۶ را کارگران عيدي حداقل
 به اشاره با مصاحبه همين در که کرد اعالم
 اي نکته به کار موقت قراردادهاي اننقص

 عيدي ميزان اين يافت در که کرد اشاره
 دچار را قراردادها نوع اين مشمول کارگران
  .کند مي ترديد و شک
 قراردادهاي: آرد تاآيد حال عين در وي

 عنوان با آارگران با منعقده موجود
 همين به و است قانوني موقت قراردادهاي

 ارفرمايانک از بعضي که است خاطر
 کمتري بسيار عيدي موقت، کارگران به

 دائمي قراردادهاي با کارگران به نسبت
 مجلس و کار وزارت هنوز و کنند مي پرداخت
 کارگران ديگر با برابر حقوق و حق براي
  .است نکرده فکري
 آخرين اساس بر همچنين وي گفته به

 و حداقل ميزان با ارتباط در قانوني مصوبات
 جامعه سال پايان پاداش و عيدي حداآثر
 واحدهاي آارگران آشور، در آارگري

 سه حداقل امسال آشور توليدي و صنعتي 
. گيرند مي عيدي ريال هزار ۶۶٠ و ميليون
 پنج نيز محل اين از آارگران دريافتي حداآثر
  .بود خواهد ريال ۴٩٠ و ميليون

 به پزشکي مرخصي اعطاي در ابهام
  اسانلو منصور

  
 سنديکاي رييس اسانلو، منصور همسر
 آمادگي اعالم از واحد شرکت کارگران
 بررسي براي تهران دادستان امنيت معاون

 خبر همسرش درماني رخصيم درخواست
  .داد

 هايي پيگيري ادامه در: گفت اسانلو پروانه
 اعطاي با مسووالن موافقت براي که

 داشتم، همسرم به درماني مرخصي
 تهران دادستان امنيت معاون حداد، قاضي
 کتبي درخواست به است حاضر گفت

 مرخصي ار استفاده مورد در همسرم
  .کند رسيدگي درماني

 شده مطرح درحالي اظهارات ناي: افزود او
 اين صريح مخالفت از پيشتر که است

 آقاي به درماني مرخصي اعطاي با معاونت
  .بود شده صحبت اسانلو
 نظر وجود با: شد آور ياد اسانلو پروانه

 ضمني موافقت و قانوني پزشکي مساعد
 و ماه يک مرخصي با هنوز زندان دادياري
 نشده موافقت اسانلو منصور درماني نيمه
  .است
 منصور درماني مرخص با موافقت در ابهام
 محيط در وي پزشکي استراحت و اسانلو
 حدود که دارد ادامه حالي در زندان از بيرون
 پزشکان جراحي عمل از هفته دو

 وي چشم شبکيه بر نژاد لبافي بيمارستان
  .گذرد مي زندان به اسانلو مجدد انتقال و
 جراحي عمل از پس اسانلو، پروانه گفته به

 براي را اسانلو منصور يکبار تنها تاکنون
 بيمارستان به زندان از عمل از بعد معاينات
  .اند کرده منتقل
 که است درحالي ها محدويت اين اعمال
 از يکي با تماس در دسترنج خبرنگار

 از پس مراحل درباره او از چشم متخصصان
 با: گفت او و پرسيد چشم شبکيه عمل
 دليل به شبکيه، عمل بودنن خطرناک وجود
 بيمار فيزيکي، هاي محدوديت برخي وجود
 تحت عمل از پس دوران طول در بايد

  .گيرد قرار پزشکي مراقبت
 اسانلو، منصور که است يادآوري به الزم
 به واحد شرکت کارگران سنديکاي رئيس
 اواسط از صنفي هاي فعاليت دليل

 به اوين زندان در تاکنون گذشته تابستان
  .ميبرد رس

  

 شرکت سنديکاي رئيس نايب احضار
 دادگاه به واحد

 سنديکا رئيس نايب مددي اهيمابر احضار
 معاون محمدي عباس شکايت با رابطه در

 عدم بدليل دادگاه به تهران استان کار اداره
 جريان در کار وزارت مسئوالن پاسخگويي

 از نفر پنجاه حدود شکايتهاي گيري پي
 مراجعات واحد شرکت کار از معلق کارگران

 از مذکور کارگران طرف از زيادي اعتراضات و
 پيرو گرفت، صورت بعد به ١٣٨٤ سال اخراو
 عباس راستا همين در و رويدادها اين

 امور و کار سازمان رئيس مشاور محمدي
 ١٣٨٦ تابستان در تهران استان اجتماعي
 رئيس نايب مددي ابراهيم عليه را شکايتي
 وکالت که واحد شرکت کارگران سنديکاي
 مراجع در دارد عهده به را کارگران رسمي
 همين اساس بر نموده، مطرح يقضاي

 مورخه در مددي ابراهيم شکايت
 قضايي مجتمع١٠٦٠ شعبه در ١/١١/١٣٨٦

 . شد خواهد محاکمه بهشتي شهيد

 مسئول از مددي ابراهيم است ذکر قابل
 مطرح قضايي مراجع در را شکايتي مذکور
 . است نموده

 واحداتوبوسراني شرکت کارگران سنديکاي
  تهران

 متوقف البرز الستيک نکارگرا اعتصاب
  شد

 البرز، الستيک در ناآرامي روز ٢٢ دنبال به
 به را خود اعتصاب کارخانه اين کارگران
 در کارگران اين.کردند متوقف موقت صورت
 هاي وعده به توجه با: گفتند تلفني تماس
 پرداخت بر مبني مسووالن گذشته روز

 دوباره اندازي راه و کارگران معوقه مطالبات
 را خود اعتصاب موقت صورت به ، انهکارخ

 الستيک کارگران گفته به.کرديم متوقف
 مي متوقف روز چند براي اعتصاب اين البرز،
 خود هاي وعده طبق مسووالن تا شود

 تامين و کارگران مطالبات پرداخت به نسبت
 کارگران اين.کنند اقدام کارخانه اوليه مواد
 نددار حضور خود کار محل در اکنون هم که

 قانوني هاي خواسته هم بار اين اگر: گفتند
 سر از را خود اعتصاب نشود، برآورده آنها

 اعتصاب اين کارگران گفته به.گرفت خواهند
 که شود مي متوقف هميشه براي زماني

 انبارهاي نيز و شود پرداخت آنها مطالبات
 در اين.شود انباشته اوليه مواد از کارخانه
 امروز اخبار در رساها برخي که است حالي
 به بازگشت و اعتصاب يافتن پايان از خود
 داده خبر البرز الستيک کارگر هزار ٣کار

   .بودند

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آميز موفقيت کارگريعتراضا
  کرمانشاه

 ماه چهار کارگري، آميز اعتراض تجمع درپي
 نوشابه کارخانه کارگران معوقه حقوق
 مي پرداخت کرمانشاه" روزنوش" سازي
 در کارگري فعال يک" بيگي علي. شود

 اين کارگران اعتراض با: گفت کرمانشاه
 کار مديرکل استانداري، مقابل در کارخانه
 دستور استاندار و کرمانشاه استان
 کارگران معوقه حقوق تمامي پرداخت
  .کردند صادر را روزنوش

  
  بپذيرد را کار قانون است مجبور دولت
 همچنان ايران کارگري جامعه اعظم بخش

 بکار دائم کارهاي در موقت قراردادهاي با
 ماهيت بايد دولت و شوند مي گرفته

   .کند مشخص را موقت و دائم کارهاي
 کارگران اتحاديه رئيس شهسواري رجبعلي
 اجراي: گفت کشور پيماني و قراردادي
 بحق هاي خواسته اولين از کار قانون

 کشور اقتصاد و صنعت چرخ گردانندگان
 کارگران حق اين است مجبور دولت و است

  .بپذيرد را
 حق که کنوني آشفته وضعيت در: گفت او

 عتضيي آشکارا قراردادي کارگر هزار صدها
 کارگران صنفي انجمن تشکيل شود، مي

 و صنعتي و توليدي واحدهاي در قراردادي
 و است ضروري بزرگ و کوچک هاي کارگاه
 اين حقوق از توانند مي ها انجمن اين

  .کنند دفاع کارگران
  

 فلزي صنايع کارگران معوقه حقوق
  شود نمي پرداخت تهران

 صنايع کارخانه کارگر ٣٦٠ معوقه حقوق
 پرداخت هنوز سنگين هاي هساز فلزي
   .است نشده
 بيان با تهران استان در کارگري فعال يک
 سال معوقه حقوق ماه٣: افزود مطلب اين
 ماه دستمزد همچنين و کارگران اين ٨٥
 نشده پرداخت جاري سال دي و آذر هاي
   .است

 معيشتي عديده مشکالت به اشاره با او
 به اعتراض در کارگران: گفت کارگران
 دستمزدها پرداخت مدت شدن نيطوال
 روزه ٤ اعتصابي به گذشته هفته طي
   . زدند دست

 پرداخت قول واحد مديريت چند هر:گفت او
 جاري سال پايان تا را کارگران معوقه حقوق
 نگران همچنان کارگران اما است داده

  .هستند خود شغلي و مالي وضعيت
  
  
  

ون ماه بد ٤طبس " فرايند کاو" کارگران 
  حقوق

دير کرد در حقوق پرداختي کارگران شرکت 
ماه  ٤پيمانکاري فرايند کاو طبس به بيش از 

مديريت اين شرکت مسووالن . رسيده است
 صورت  راه آهن را متهم به کوتاهي درپرداخت

کارکنان کرده  و وضعيت حقوقي شرکت
   .است

، فعال کارگري درطبس در 'غالمرضا محمدي'
 ساختمانيت اين شرکت مديري:اين باره گفت

طرف قرار داد با راه اهن از پرداخت دستمزد 
کارگران شانه خالي کرده وعلي رقم دريافت 
صورت وضعيت مالي از راه اهن طبس به 

  .کارگران خود حقوق نمي پردازد

عملکرد غير قانوني وسود جويانه : او گفت
مديريت فرايند کاو، ده ها کارگر طبسي را با 

  .مالي مواجه کرده استمشکالت عديده 

 صنعت در کارگري بحران وقوع انتظار
  سازي قطعه

 کارگران ساعته چند اعتراض دنبال به 
 اخير، هاي هفته در فارس اخشان کارخانه

  .شد پرداخت آنان معوقه مطالبات از ماه يک

 نمايندگان از" معيدي" رسيده گزارش به بنا
 خبر، اين اعالم با اخشان کارخانه کارگران
 کارگران به مديريت اعتراض اين از بعد: افزود
 تمامي سال، پايان از پيش تا که داد قول

  .کند پرداخت را آنها قانوني مطالبات

 حق احتساب با: گفت صنفي فعال اين
 و حقوق ماه چهار تا کارگر هر معوقه، کارانه
  .بود خواهد کار طلب کارفرما از معوقه مزاياي

 کارگر هزار از بيش اينکه بيان با معيدي
 کمربندخودرو ساخت به اخشان درکارخانه
 در کارگران اخير اعتراض: گفت دارند؛ اشتغال

 مطالبات پرداخت به مديريت داشتن وا
  .نبود تاثير بي کارگران

 کارخانه اين مديران از يکي ديگر سوي از
 کارگران مشکالت تاييد ضمن,درگفتگويي
 يجهنت را مشکالتي بروزچنين اخشان،دليل

 کشور خودروسازن تحميلي هاي سياست
  .دانست خودرو قطعات سازندگان به

چيت سازي بهشهر کار خود را آغاز 
  مي کند

هکتار زمين درشهرک صنعتي  ٥با تهيه 
بهشهر و انتقال کارخانه چيت سازي به 

   .اين مکان، توليد از سر گرفته مي شود
فرماندار بهشهر در اين ' محمد تقي باقري'

با وجود شروع بکار دوباره اين : گفتباره 
واحد نساجي به روز شدن دستگاها بيش 
از گذشته الزامي مي نمايد تا ديگر از 
بحرانهاي مالي و ورشکستگي جلوگيري 

  .شود
کميته ساماندهي چيت سازي : او گفت

که به منظور رفع مشکالت کارخانه تشکيل 
شده بود از طريق فروش ضايعات بال 

ميليون ريال  ٨٠٠يارد و ميل ٨استفاده 
کسب درآمد کرد و از محل هزينه هاي 
جاري، بيمه هاي کارگران و برخي ديگر از 

   .مطالبات کارگران پرداخت شد
سازمان : اين مقام مسوول اظهار داشت

تامين اجتماعي يکي از طلبکاران عمده 
اين واحد با دريافت طلبهاي خود زمين 

است و هاي ظبط شده را آزاد سازي کرده 
همچين اين سازمان وعده داد به محض 

 ٢٦٠نفر از مجموع  ١٧٠دريافت مطالبات 
  .کارگر را بازنشسته کن

  

 آستانه در طبس سنگ زغال کارگران
  اعتصاب

 زغال معدن در شاغل کارگر ١٢٠٠ حقوق
 و است نشده پرداخت ماه دو طبس سنگ

 هاي ماه در معيشتي مشکالت وجود با
  .دارند اعتصاب قصد کارگران سال، پاياني

 نامش نخواست که معدن کارگران از يکي
 خريداري مسئوالن: گفت شود فاش
 توسط معدن توليدي سنگ زغال نشدن
 حقوق تعويق دليل را اصفهان آهن ذوب

: فتگ کارگر اين .اند کرده اعالم کارگران
 معدن در کارگران حقوق پرداخت در تاخير
 عدم صورت در و بوده سابقه بي طبس

 کارگران آينده، روزهاي در حقوق ريافتد
  . کرد خواهند اعتصاب

  شد تعطيل سراوان کارخانه تنها

 در کارگري فعال يک زهي، باران موسي
 تعطيلي با: گفت سراوان شهرستان
 محروم، شهرستان اين در شيالن کارخانه
 به و نداشته وجود ديگري توليدي واحد
 قطري از منطقه اين مردم اکثر دليل همين

  .کنند مي زندگي خرما ديمي کشاورزي



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجمع اعتراضي آارگران شرآت زالل
  موج همدان

زالل موج " تعداي از آارگران شرآت
شهرك صنعتي ويان همدان روز يكشنبه "

مقابل شرآت شهرآهاي صنعتي همدان 
آنها علت . تجمع اعتراضي زدند دست به 

تجمع خودرا دريافت نكردن دستمزد و 
يكي از آارگران اين .مطالبات معوقه خواندند

ماحدود پنج ماه است آه : آارخانه گفت 
مدير عامل .دستمزد دريافت نكرده ايم 

شرآت به اعتراضهاي ما آامل بي توجه 
انگار با يك سنگ داري حرف . است 
ا خودش نفسش از جاي آخر اين آق. ميزني

يك روز تشريف بياورد . گرمي بلند ميشود 
به خانه ما و وضعيت خانواده ما را ببيند از 

يكي ديگر ازآارگران !سنگ بودن در ميايد 
درحالي آه بسيار عصباني بود گفت ما 
براي دريافت مطالباتمان تاآنون پيگيريهاي 

حتي نامه هم براي , زيادي انجام داده ايم 
درخواست , ين استان نوشته ايم مسئول

! آمك هم داده ايم اما دريغ از يك پاسخ 
آارگر ديگري .هيچكس پاسخگو نيست 

روز روشن حق ما را جلوي : ميگفت 
ماه است حقوقمان  ٥. چشممان ميخورند 

آدم . شب عيد نزديك است . را نداده اند 
نميداند در اين مملكت دردش را به چه 

ا چيزي آه پيدا چون تنه, آسي بگويد 
  .نميشود گوش شنوا و وجدان است

 گاوشان سد کارگران اعتصاب
  کامياران

 اعتراض در کامياران گاوشان سد کارگران
 از ، خود ماهيانه دستمزد دريافت عدم به
 به دست کارشان محل در يکشنبه روز

 و حقوق پرداخت خواستار ، زده اعتصاب
  .شدند خود معوقه مزاياي

 و طوالني کاري ساعت در هک کارگران اين
 و سخت بسيار و غيربهداشتي درشرايط
 داخل در رطوبت و سرما در فرسا طاقت
 است ماه ٤ حدود ، کنند مي کار تونلها
   .اند نکرده دريافت را خود مزاياي و حقوق

 ، اعتصاب اين درپي شود مي گفته
 پرداخت قـول دادن با شرکت کارفرماي
 آنان از ، کارگران مطالبات از بخشي
 بازگردند کارشان سر بر که خواسته
 پرداخت تا اند نموده اعالم معترض ؛کارگران
 به خود معوقه مزاياي و حقوق کامل

  .داد خواهند ادامه اعتصاب

 ماه پنج سجاد، بيمارستان کارگران
  دستمزد بدون

 سجاد بيمارستان کارگران قانوني حق
 نشده پرداخت گذشته ماه پنج در کرمانشاه

 از جلوگيري براي استاني مسووالن و است
 مشکالت رفع در سعي کارگران اعتصاب
  .دارند آنها حقوقي

 کرمانشاه در کارگري فعال' بيگي علي'
 استان تامين کميته در توافقي طي: گفت
 از بيمارستان کارگران معوقه حقوق شد قرار
 سال ماه اسفند اوائل تاريخ تا وامي، محل
  .شود پرداخت جاري

  شد تعطيل قهستان قند کارخانه

 اشتغال قهستان، قند هکارخان تعطيلي با
 استان اسديه شهر کشاورز و کارگر هزاران
   .رفت بين از خراسان

'  قهستان قند'  معترض ازکارگران جمعي
 ٤ از بيش کارگر ٢٥٠ دستمزدهاي: گفتند
 مديريت رابطه اين در و نشده پرداخت ماه
 حقوق جهت در بود قرار که را دريافتي وام

 جهت اين در شود، پرداخت کارگران معوقه
  .است نکرده صرف

 بدليل مالي عديده مشکالت: گفتند کارگران
 هزينه تامين عدم شکر، رويه بي واردات
 سوء همراه به کارخانه مازوت سوخت
 باعث که بودند عواملي جمله از مديريت
 استان ومحوري بزرگ واحد اين تعطيلي
  .شدند خراسان

 در کارگران آميز اعتراض راهپيمائي
  قزوين

 در قزوين' بافت پوشينه' شرکت کارگر 400
 و حقوق ماه شش دريافت عدم به اعتراض
 صنعتي شهرک از شغلي مزاياي ساير
 مرکز در ومعادن صنايع کل اداره تا قزوين
   .کردند پا بر اميز اعتراض راهپيمائي استان

 قزوين در کارگري فعال'  کريمي عيدعلي'
 ادند سر با راهپيمائي اين در کارگران: گفت

 رسيدگي خواهان آميز اعتراض شعارهاي
 حقوقي مشکالت به استان مسووالن سريع

 واحد اين مديريت با قاطع برخورد و شغلي و
   .شدند توليدي

 و نو سال نزديکي به توجه با: اوگفت
 اين ادامه کارگران مالي عديده مشکالت
 نخواهد انتظار از دور اعتصابات و اعتراضات

 بود

  آتش سوزي کارگران را بيکار کرد

در پي وقوع آتش سوزي در کارخانه 
بيسکوران،تمامي کارگران شاغل در اين 

  .ندواحد توليدي اخراج شد

حسين طاهر زاده از فعاالن کارگري استان 
هرچند در اين حادثه به : سمنان گفت

کارگران آسيبي نرسيد، اما به دليل ايجاد 
خسارت کارفرما کارگران را براي استفاده 
از بيمه بيکاري به اداره کار معرفي کرده 

  .است

با گذشت يک هفته از اين حادثه : او افزود
مسووالن اداره کار در و اخراج کارگران هنوز 

موافقت با معرفي کارگران بيسکوران به 
  .صندوق بيمه بيکاري تاخير کرده اند

: طاهر زاده درخصوص علت اين تاخير گفت
مسووالن اداره کار منتظر نظر کارشناسان 
در مورد علت اصلي وقوع حادثه، ميزان 
خسارت وارد آمده و زمان مورد نياز براي 

   .تندبازسازي کارخانه هس

تعطيلي ناگهاني اين واحد توليدي و 
سرگرداني کارگران آن در حالي صورت 

روز تا پايان  ٤٠گرفته است که کمتر از 
و  ٨٧سال جاري،تعيين دستمزدهاي سال 

به  ٨٦پرداخت عيدي و پاداش سال 
  .کارگران باقي مانده است

 مسكن حق شديد، تورم وجود با
  آند نمي تغيير آارگران

 به ساله ٩٩ اي اجاره هاي ينزم واگذاري
 مسكن حق آشور، سراسر آارگران
 در امسال مانند به آينده سال در آارگران

   .شود مي گرفته نظر

 آار روابط معاون جاللي، نظري ابراهيم
 به اشاره با اجتماعي آاروامور وزارت
 تصريح آينده سال طي تورم نرخ افزايش

 و مسكن هاي تعاوني تشكيل با: آرد
 به ساله ٩٩ اي اجاره هاي زمين ريواگذا

 مسكن حق آشور، سراسر آارگران
 در امسال مانند به آينده سال در آارگران

 با رابطه در وي .شود مي گرفته نظر
 هزينه سبد در مسكن هاي هزينه افزايش
 فعال رابطه اين در: گفت آارگران خانوار

  .است نشده اتخاذ تصميمي

 اعالم ها رسانه از پيشتر است گفتني
 به موفق تاآنون آارگري هيچ آه بود شده

 مسووالن ادعاي مورد هاي زمين دريافت
  است نشده آار وزارت



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 …رفت کوچ به سال پارينه 

 

  

  دربند دانشجويان مادران به اسانلو خطاب منصور مادر طرف از اي رنجنامه

 !فرزندم سالمتي و آزادي آرزوي در

 او گفتند زندن زنگ. ببينم شود ويزيت جراحان توسط عمل از بعد معاينه براي که را پسرم تا ميرفتم بيمارستان به بايد قبلي قرار طبق امروز…

 شده انجام چشمش شبکيه روي عمل. بود عمل زير ساعت هفت که چرا بود ضروري معاينه اين که صورتي در. آورند نمي بيمارستان به را

. بود شده وارد صورتش و سر به که هايي ضربه اثر در ربودنش موقع که هائي پارگي ترميم هم و داشت قبال که يمرواريد آب خاطر به. بود

 استراخت روز هفت که داشتند قصد بيمارستان معالج دکترهاي بيهوشي ساعت هفت از بعد. انداخت تعويق به را عمل نميشد اين از بيش

 چهارشنبه که گفتند مي. حداد آقاي پيش رفتيم. گرفتيم نامه دکترها از. بود خوابيده شکم روي وممدا روز سه عمل از بعد چون. بدهند او به

 کامال بايد ماه دو که گفتند پزشکان عمل از بعد. باشيم داشته مالقاتي ايشان با نتوانستيم ولي دارند جلسه زندانيان هاي خانواده با ايشان

 ولي? باشد بيمارستان توي شنبه يک روز تا که بود اين ما درخواست. شود انجام او چشم روي ديگري عمل بايد بعد و باشد مراقبت تحت

 ناراحتي خاطر به خودم. خورد هم به حالم باره يک. برد خواهند زندان به را پسرم جمعه روز که گفت ما به بود پرونده قاضي دفتر در که فردي

 و فکر خاطر به اش همه ناراحتيم که دانم مي. آوردم مي باال خون اختيار بي. بود زخم ام معده جاي سه. بودم کرده اندوسکوپي معده

 ميخواهد. کند مي فعاليت همکارانش حقوق و حق گرفتن براي و است بيگناه که پسرم براي. ميکنم پسرم براي که است خيالي

 زندگي براي ديگران براي کردن تالش است؟ جرم ديگران از دفاع آيا. نشود ظلم بهشان هم قدر اين. باشند داشته بهتري آينده فرزندانشان

 دارند؟ حيوانات با فرقي چه نکنند هم را کار اين ها انسان اگر است؟ جرم بهتر

 بزرگ قو پر الي که هستم نارنجي نازک زن يک من که نکنيد فکر. لرزيد زانويم باره يک ميگردانند باز زندان به را او جمعه روز که گفتند وقتي

 جاي به ولي! معذور و مامورند که گفتند ما به آنها و ميگوييد دروغ ما به چرا پس گفتم ماموران به. شده کم تحملم ديگر ولي! نه. ام شده

 مي او به بدهند او به را زندان به بازگشت حکم تا بوديم دادگاه وقتي شنبه پنج. پنجشنبه يعني? بردند زندان به را او زودتر روز يک باز جمعه

 يک فقط او آخه ولي. اند بريده برايم زندان سال پنج گفت ديديم را او که شنبه يک و ننوشت او و!!! شو راحت و بنويس خط چند فقط گفتند

 زنداني به بايد حکم. کنند نمي ابالغ او به را حکم چرا که بود اين از ناراحت. بود خوني هنوز چشمانش داخل. بود شده عمل که بود هفته

 رفتار من با قانون طبق حداقل ميخواهم که ميگفت مدام او. شود برخوردار مرخصي به رفتن مثل زنداني يک حقوق از بتواند تا شود الغاب

 در. ميشود شروع زندانيش سال پنج امروز از که بودن گفته بهش آنجا در. زندان به نه شود ابالغ من به بايد شده صادر حکمي اگر. شود

 . است کرده تحمل را زندان نيم و سال يک به نزديک تناوب به مشخصي جرم هيچ بدون که حالي

 سرش هاي زخم جاي. است آورده گوشت پاهايش عضالت شدن کوب لگد جاي چطور که ديدم مالفه زير از بار يک بودم بيمارستان در وقتي

 ها زخم اگر. است باقي هنوز دستانش مچ روي رب دستبندها جاي و آورده اضافي گوشت هم ها زخم جاي از بعضي? نروييده مويي

 را سرم اختيار بي. شود مي ساخته پسرم از ديگري ي چهره? اند کرده ايجاد صورتش و سر در که هايي زخم تدريج به? برود پيش همينطور

 ! ندادند نشان ما به را او نيم و ماه دو چرا که ميفهمم حاال? گذاشتم زانوانش روي

 چند ظرف کردند مي فکر? بگويند من به را موضوع نميخواستند فرزندانم. بود شده سپري شب يک که شنيدم را او ودنرب خبر زماني من

 آنها به ربطي هيچ ايشان شدن مفقود که کردند اعالم هم مسئوالن و نرسيد جايي به تالششان چون ولي. کنند مي پيدا را او ساعت

 کردند مي فکر که جايي هر و ها بيمارستان و ها کالنتري به شب تمام. است نشده صادر اش دستگيري بابت هم حکمي هيچ و ندارند

 از اتوبوس با غروب نزديک وقتي شنيدم ها بعد. بگويند هم من به شدند ناچار. بودند برگشته خالي دست و رفته گرفت ازش خبري ميشود

 که آنان از نفر سه برق سرعت به و پيچيده اتوبوس جلوي باره يک سرنشين چهار با پژو ماشين يک اش خانه نزديک در? ميگشت بر کار

? ميزد حرف او با و بوده نشسته راننده کنار که را او سرعت به و شده پياده ماشين از شخصي هاي لباس با بودند هيکل درشت هم بسيار

 طرف به لگد و مشت با که طور همان. زدند تبنددس پشت از را هايش دست بالفاصله. کشيدند پايين به سر با اتوبوس هاي پله روي از

 سرعت به آنچنان آنها عمليات ولي. بود مسافر از پر اتوبوس. کردند حرکت به مجبور تهديد با را اتوبوس ي راننده دادند مي هول ماشين

 را کالهبردار و دزد يک که کردند مي انمودو فرياد با ماموران. بودند شده دور آنجا از متر ها ده شده چه بفهمند مسافران تا که گرفت انجام

  . رفت خودشان آبروي ولي ببرند را او آبروي وسيله اين به ميخواستند آنها. هستم اسانلو منصور من که ميزد فرياد پسرم و اند گرفته
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 يازده تا شتم و ضرب اين و کوفتند ميبوده افتاده ماشينکفکهاورويسنگينشانهايپوتيناب انداختند ماشين داخلبهرااووقتي

 نيز را ها آن بودند کرده رجوع محل کالنتري به ديگرم پسر و منصور خانم وقتي. داند اوين زندان تحويل را او آن از بعد و داشت ادامه شب

 شکايتش براي جوابي اصال که کرد شکايت موضوع اين به راجع خانمش بعد البته. اختنداند کالنتري داخل سلول به ساعتي براي و زدند

 . است نشده صادر بازداشتش براي حکمي اصال و ندارند خبري او از که کردند مي اعالم روز سه تا حال همان در و نشد داده

 در. بگيريم خبري او از بلکه. شديم متوسل ميشناختيم که اکج هر به. زديم سر ميتوانستيم هرجايي به عروسم و من روز چند آن تمام در

 بود پسرم شدن ناپديد سوم يا دوم روز دانم نمي! برويم ها کجا بايد که دانستيم مي و ميشناختيم را کس همه و جا همه ديگر ها سال اين

 جمله يک فقط و زد زنگ خانمش به زندان زا بار اولين براي خودش بعد ساعت چند ولي پيچيد جا همه در سرعت به او مرگ شايعه که

  ! ام زنده من: گفت

وقتي که ميگويند . بايد مادر باشيد تا بفهميد چگونه يک باره تمام وجودت تهي ميشود. بايد مادر باشيد تا حس کنيد که من چه مي گويم

را بلعيده و آن وقت همه جا برايت تيره و تار حس مي کني که دنيا غار ترسناکي است که اژدهاي هفت سر پسرت . فرزندت را ربوده اند

 !چيزي مثل خوره وجودت را ميخورد و آن وقت ديگر تحمل نمي آوري و با کوچک ترين نا مردمي خون باال مياوري . ميشود

مددي زنگ زد و  آقاي. هيجدهم تيرماه تصميم گرفته شد که براي همبستگي و دلجويي از خانواده هاي دوستان منصور به ديدارمان بيايند

نه کسي را داخل خانه راه . وحشت کرده بودم. گفتند که ميخواهند به ديدارمان بيايند و من يک وقت ديدم که از در و ديوار مامور باال مي آيد

که بيرون چه من و دخترم و عروسم در واقع از صبح زنداني شده بوديم و نمي دانستيم . مي دادند و نه اجازه مي دادند که ما خارج شويم

به همسايه ها . بالطبع همسايه ها خبردار شده بودند. خانه ما در يک محله قديمي است با خانه هاي به هم چسبيده و کوچک. خبر است

. دگاهي انسان از طنز روزگار خنده اش ميگير. خيلي ناراخت شدم. گفته بودند که ما کالهبرداريم يا گفته بودند ما آمديم طلبمان را بگيريم

آنقدر آب به چمن ها بسته بودند که اگر کسي روي ? روزي که قرار بود خانواده ها به سراغمان بيايند. کنار خانه منصور پارک کوچکي است

 .چمن ها سر ميخورد نميتوانست بلند شود

انواده يک همکار و دلداري به آنها آيا ديدار از خ. آقاي مددي چه گناهي کرده است؟ او براي عيادت من و خانواده منصور به ديدن ما آمد

خودش . مجازاتش دو سال زندان است؟ خانم او آسم دارد و ريه هايش چرکي و بسيار مريض است و در خانه ي اجاره اي زندگي مي کند

به کدامين جرم به هيچ کس پاسخ نمي دهد که مددي . آنوقت او را به قزل حصار مي برند. هم بيماري پروستات دارد و از ديابت رنج مي برد

 زندان افتاده است؟

اين است که کارگر شريفترين موجوديست ? پيام من به تمام مادران به عنواني مادري که پسرش را بدون هيچ گناهي در بند نگه داشته اند

از همه مادران  .به همين خاطر مي بايد از تمامي حقوق انساني برخوردار باشد. که جز نيروي کارش هيچ جيزي براي فروش ندارد

 .دانشجويان در بند نيز ميخواهم که براي رسيد فرزندانشان به آزادي و حق شهروندي مسلم شان آنها را تنها نگذارند 

 :حرفم را با اين شعر که براي منصور گفته ام تمام مي کنم

 !پرنده

 دلم هواي تو را دارد

 پرستويي در کنج دلم

 غمگنانه از النه اش ميپرد

 يدن به بهار استو شوقش رس

 دل گرمي و عشق در دلش النه کرده

 پر حرارت به دنبال پرستي کهرباييش

 …که پارينه سال به کوچ رفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكارگرگزارشات                     
 

 هزار تومان است  ٤٩٦نفره  ٤هزينه هر خانواده 
 ٤٩٦ر نفره ايراني در بررسي آه با اعمال نظر آارگران استان تهران و شهرهاي ديگر آشور صورت گرفته است، سبد هزينه هر خانواده چها

 . هزار تومان تعيين شد
براي تعيين : علي اآبر عيوضي، رئيس آميته مزد استان تهران در گفتگو با ايسنا، در مورد تعيين نرخ دستمزد آارگران براي سال آينده گفت

 . رار مي دهنددستمزد هر سال، دو موضوع سبد هزينه خانوارها و نرخ تورم اعالم شده توسط بانك مرآزي را مدنظر ق
تاآنون در مورد اين نرخ عددهاي متفاوتي ارايه شده است، از سويي رئيس جمهور قبل از سفرش به حج : وي در مورد نرخ تورم اظهار آرد

ده تورمي درصد عنوان آرده آه هر دو اين نرخها نشان دهن ١٦.٥درصد اعالم آرده بود و از سويي ديگر وزير اقتصاد اين نرخ را  ٢٠نرخ تورم را 
  آه مردم با آن مواجهند، نيست و متأسفانه نرخ تورمي آه مردم آن را مشاهده مي آنند باالتر از اين دو نرخ اعالم شده است

  

  آميسيون مزد استان تهرانمحاسبة سبد هزينه يك خانوار آارگري توسط 

تهـران،  اسـتان  مـزد   سـيون ، در چند روز اخير آمي٨٧سالو مطرح شدن تعيين حداقل حقوق آارگران براي  ٨٧با توجه به بررسي بودجه سال
  : را ارائه آرده آه بدين شرح ميباشد سبد هزينه يك خانوار چهارنفرهمحاسبه حداقل 

  : نياز هر خانوار چهارنفره در يكماه طبق جدول زير محاسبه شده است

  ماهانه به آيلوگرم  قيمت واحد ماهانه به آيلوگرم  موضوع

  هزار ريال ٢٦٠  الري١٣٠٠٠ ٢٠  برنج

  هزار ريال ٢٨٠  هزار ريال٧ ٤  گوشت

  ريال ٧٥٠٠٠  ريال ٢٥٠٠٠ ٣  ماهي

  هزار ريال ١٤٤  هزار ريال١٨ ٨  مرغ

  هزار ريال ٤٠  هزار ريال٢٠ ٢  تخم مرغ

  هزار ريال ٣٥  هزار ريال٧ ٥ قند و شكر و چاي

  هزار ريال ٦٠  هزار ريال٦٠ ٥  روغن نباتي

  هزار ريال ٤٠  الهزار ري١٠ ٤  حبوبات

  هزار ريال ٢٨٨   ٣٨  اتيلبن

  هزار ريال ٦٠   عدد١٥٠  نان

  هزار ريال ٢٠٠  هزار ريال١٠ آيلو٣٠  سبزي و ميوه

  هزار ريال ٤٠٠  هزار ريال٤٠٠   لباس و پوشاك

  هزار ريال ١٧٥  ١٧٥  بهداشتي و درمان

  هزار ريال ٩٤     مواد خشكبار

  هزار ريال ٣٠٠  هزار ريال٣٠٠  و اياب و ذهاب تحصيل

  هزار ريال ٥٠٠ميليون و  ١     هزينه مسكن

  هزار تومان ٤٩٦    جمع هزينه ها براي يك ماه

  

ها با احتساب اين آه بسياري موارد مانند مهمانيها، هدايا، حوادث غيرمترقبه، مسافرت و اعياد در سبد خانوار اين هزينه
  .اندآارگري در نظر گرفته نشده، محاسبه شده

  ٨صفحه                                                                     ١٣٨۶/ اسفند/ ١                                   ١١شماره  –شريه نداي آارگر ن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اليل  واهي اخراج وآارگران جديدقراردادي بجايشان ريس قزوين طي يكسال گذشته به د يبآارگرقراردادي نا١٦٠ز نيمي ا
  .استخدام شده اند

تعداد آارگران آارخانه : يكي ازفعالين آارگري درقزوين راجع به شرايط طاقت فرساي آاري درآارخانه نابريس اين شهر گزارش داده است  

رگر رسمي ندارد وهمه آارگران قراردادي اند ومدت اين آارخانه آا. آه حقوق ديماه به بعد آنها پرداخت نشده است,نفر است ١٦٠

سريعا , اگر آارفرما ازتو راضي نباشد ويا توحقت را  را طلب آني.قراردادشان برحسب خواست آارفرما ازيك تا ششماه تغييرميكند

آارگر .طوري پدرآارگر را درمياورند سطح حقوقها پايين است وآنرا دير به دير پرداخت ميكنند اين. قراردادش را يكماهه آرده واخراجت ميكند

  .آارگران را نداده اند وتصفيه نميكنند)يكماه حقوق درسال (مطالبات سنوات , ساله حقوقش با آارگر يكساله هيچ فرقي نميكند١٠

انيكه سال گذشته زم. روز تعطيلي آار خانه را مطالبه آنند ٢٠سال است تصفيه به آارگر نميدهندچون ميترسند آه آارگران حقوق  ٤االن 

اما اينها به آارگران , درصد آارگران راضي باشند حقوقهارا افزايش دهند ٦٠هزار تومان رساندند ،قراربود اگر   ١٨٠هزار به  ١٥٠حقوقهارا از

گران پاي ورقه ووقتي آار...آلك زدند وگفتند آه شما قبول آنيد آه آارآنيدما افزايش حقوق ميدهيم،طبقه بندي وامتيازات آاري ميدهيم و

واين مبلغ را پرداخت آرده وميگفتند آه .هزارتومان حقوق جازدند ١٥٠اش را امضا آردند، امضاي آارگران رادراداره آار بصورت موافقت آنها با 

  .نشد... خودتان امضا داده ايد وهيچ خبري نيز ازطبقه بندي و

. نفر را بداليل مختلف اخراج آرده اند ٧٠درصد آارگران يعني حدود  ٤٠ه طي سال گذشت.االن همه آارگران قديمي تقريبا اخراج شده اند

هرآس آوچكترين .ازآارگران خط توليد همه اشان اخراج شده ويا آاري آرده اند آه خودشان رفته اند  وآارگر جديد بجايشان  آورده اند

تعيين زمان شيفت آارگري .تاديگر هيچكس صدايش درنيايد, اعتراض نسبت به آمبود حقوق وشرايط ناجور آار بكند درجا اخراجش ميكنند

 .توسط آارفرماست وآارگر هيچ حقي دراينرابطه ندارد واگر حرفي بزند اخراج است

  :اين فعال آارگري درادامه صحبتهايش اشاره ميكند آه 

قوقهار ا دير ميدهندوبا تنظيماتشان آاري ح. يكي از مشكالت آارگران آارخانه اين است آه آارفرمايان با اعصاب آارگران بازي ميكنند

  .ميكنند آه زندگي آارگر تباه شود

ياآارهايي به .باز  يك اشكال ازتو ميگيرد وبدوبيراه ميگويد , اگر خوب  هم روي دستگاه آاربكني.آارگران را تحقير ميكنند بدوبيراه مي گويند 

ميگويند بردار اين زمين را تي بكش ووقتي اوميگويد آه اين آارمن نيست به به آارگر .آارگر داده ميشود آه مربوط به آارگران نميشود

يكبار , آارگر بلد نيست بايكدستگاه آار آند بوي امر ميكنند آه اينكار را بكند ولي مسئوليتش را آسي قبول نميكند.اوبدوبيراه ميگويند

  .ت زير يك دستگاه برود وقطع شوددرهمين رابطه نزديك بود دست يك آارگر آه بايك دستگاه آشنايي نداش

حقوقها را هيچگاه سرزمانش نميدهند وآارگر مجبور است باهزار زحمت قرض آند تا وقتي آه آنها دلشان بخواهد . امنيت آاري وجود ندارد

اوبراي .  رئيس انتظامات يك ارتشي بازنشسته است وآنقدر سختگيري ميكند آه جان همه را به لب رسانده است.وحقوقش را بدهند

  .رضايت خاطر آارفرما آاري آرده است آه هيچكس حق ندارد يكدقيقه ديرتراززمان ورود واردشود

  .آارگر جانشان را ازدست بدهند ٢٠هفته گذشته بدليل همين سختگيريها يكي از سرويسهاي تردد تصادف آرد ونزديك بود  

  . لبش ميرسانند آارگر بدبخت اگر دو ساعت مرخصي بخواهد واقعا جانش را به 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سب ايران آارخانه وضعيت از گزارشي

 مانع تا ايستاد آارفرما جلوي ما بازخريد اقدام از جلوگيري براي ما آارگري شوراي نماينده :ميگويد آارگران از يكي

 ما آه ميگويد اآارفرم ولي است داده او به را حق دادگاه اينكه با و شده اخراج آار از االن او خود دليل همين به و شود

 خور نون ٦ و است سالم ٤٥ چون خودم من و انداخت جلو ما براي را خودش او .آني آار تواينجا آه نميايد خوشمان

 شده و ام شده بازخريد االن و آشيدم عقب و ترسيدم نميشود پيدا برايم آاري ديگر بدهم دست از را آار اين اگر و دارم

  .قراردادي آارگر ام

 مشكل آارفرما با آارگران .دارد قرار بحراني وضعيت در ايراني - فرانسوي شرآا بين اختالف دليل به سب اناير آارخانه

 آارگر ٧٠ ما .نيست جوابگو آسي ولي آرديم اعتراض ما آه ببندند را آارخانه در ميخواستند اختالفات دليل به و دارند

 سال ٢٥ تا بعضا هاي سابقه با آارگران همه االن و نكرديم اعتراضي و بريم پيش قانوني آه ميخواستيم هستيم

  .است شده ديكتاتور يك آارفرما .اند شده قراردادي آارگر و بازخريد

عرض شود خدمت شما االن ما خودمون اينجا . دارن آارگرها را زير فشار قرار ميدن. االن وضعيت ما در اين جا خيلي بد و بحراني است
جريان اينه آه دارن ميگن شرآا . ر ميكنيم از طرف وزارت آار اومدن اينجا و ما را دارن قراردادي ميكننسال داريم آا ١٨ ,١٧داريم 

االن هم آه . سال سابقه داشتيم و بازخريد آردن ٢۵اختالفهايي دارند و آارخانه دارد ورشكست ميشود و عرض شود آه ما اينجا خودمون 
  . ن شرآتقرارداي شديم ديگه روز خوشي نداريم تو اي

يكي از همكاران مون هم . نفر هستيم اينها را همه قراردادي آردند  ۵٠ -  ۴۵نفر را بيرون آردند و بقيه هم  آه  ۶٠, ۵٠از سال گذشته 
  .بيرون براي شكايت است آه هنوز موفق نشده و به نتيجه نرسيده

صبح بياد  ۵آارگري آه ميخواد . صحبانه خوردن را غدغن آردم داخل.صبحانه بخوريم ۶.١٠االن مشكالتي آه ما اينجا داريم ما صبح ساعت 
هر آي هر . هيچكسي توجه نميكنه, يكي اين آه آارگر تو اين آارخونه مرده هيچ آسي اهميت نميده ؟صبحانه بخوره چجوري آار آنه ۶و 

  !!و شدم آارگر قراردادي ومن استت ٢۴٠ن دارم پايه حقوقم سال سابقه آار من اال ١٨ -١٧. آاري دوست داره با آارگر ميكنه

نفر ميشه زندگي را  ۶تومن با  ٢۵٠شما خودت حساب آن با . مشكالت زياد دارم در زندگي. تا فرزند دارم۴سالم هست و  ۴۵من 
آه  اضافه آاري هم. اضافه آاري هم آه هيچ چي. نفر بخور ۵تومن ميشه زندگي را چرخوند؟ من هم يك نفر آدم هستم و  ٢۵٠چرخوند؟ 
تومن پايه  ٢٢٠هزار تومن اجاره ميدن  ١٢٠االن آساني هستن تو اين آارخونه آه . نفر الحمداهللا ما خودمون مستاجر نيستيم ۶. نداريم

  .خيلي ها هستن. حقوقشون هستن

ه و سهام دارها اومدن بچه ها را ترسوندن گفتن آه آارخونه داره ورشكست ميش. االن يكي آه درگيره شوراي آارگري است آه بيرونه
  .سال سابقه شديم قراردادي ١٨هم فرانسوي هستند و با اين شرايط ما را بازخريد آردن ما هم آاله رفته سرمون االن بازخريد شديم و با 

  :آارگري شوراي نماينده همسر با صحبت

  اتهام چي بوده؟

آارفرما ميگه من نميخوام اين آارگر تو . نميتونيم آاري آنيم ولي به خدا اداره آار هم ميگه حق با ماست. جرمي نتونستن ثابت آننهيچ 
لوي جآه قراردادي آردن  آارگرانيگناهش اينه آه بخاطر اون . هيچ گناهي نداره. شته اهيچ دليل قانع آننده اي ند. آارخونه ما آار آنه

  .اونها ايستادن

بعد اونها را تك . ايستادن نماينده شوراناراضي بودن و پشت هم آارگرها . ناونها را قراردادي آرد نگر استخدام بودن و برداشترتا آا ١۴اين 
نه قرارداد باهات امضا ميكنم و  :گفت, تك صدا آرد تو دفتر و بازخريدشون آرد براي سه ماه و وقتي ديد آه اين جلوشون مي ايستاد

  ...همين, برو هر جا ميخواي, نه استخدامت ميكنم

به حضرت عباس يك . دادگاه به نفع مدير تموم شد. هست ولي ما نميتونيم آاري بكنيم ايشونره آار ميگه حق با ادا, ماه بيكاره ۴االن 
  خدا را خوش مياد؟ . ديگه هيچ چي نداريم. قرون پول ديگه تو خونه نداريم

خدا . تا بچه بايد جورش را بكشم ٣دم با االن من مون. تا آارگر ديگه از آار بيكار شده ١۴بخاطر  همسر من. ميهمه طالهامون را هم فروخت
  .شاهده خيلي ناراحتم

دادگاه يك چيز . و مونديم در دوراهي نچون اونها جواب ندادن بين دوراهي مونده جواب قطعي نداد. فعال بيكار هستيم و تو خونه هستيم
  ...ميگه و آارفرما يك آار ديگه ميكنه

  

گزارش كارگري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و صحبت يكي از آارگرانگزارش از وضعيت آارخانه لنت ترمز 

. وبهيعني اگه شما بتونيد اين صحبت ما را بديد به جاي ديگه خيلي خ. خدمت شما عرض آنم آه مشكالت حقوقي ما واقعا خيلي زياده
يعني فقط ميتونم بدم به , تومن ميتونه فقط خرج مستاجري من باشه ٢٥٠اين . تومن پايه حقوقمه ٢٥٠سال سابقه آار  ١٩من االن با 
  .مشكل عديده ما اينه آه حقوقمون پايينه. يعني براي خوراك و پوشاك هيچ چيزي نميمونه حقيقتا. صاحبخونه

ما االن از لحاظ . ولي االن خطرات مالي برامون خيلي بيشتره. آه براي ما خطرات جاني داره محيط آارخونه ما با آزبست سر آار داره
روز ديگه چيزي نداريم آه باهاش زندگي  ٢٠روز داريم زندگي ميكنيم و  ١٠ما االن با اين حقوق حقيقتش فقط . مالي خيلي مشكل داريم

  .خيلي شديده. آنيم

. من شخصا خودم ميگم به زندگي خودم نميتونم برسم. گله هم داريم ولي آسي رسيدگي نميكنه, بسيار زياده, اين از لحاظ حقوقي ما
مشكل مغز و اعصاب داره من خيلي تو اين زندگي داره بهم , يك بچه آوچيك هم خونه دارم آه اون مشكل داره, تا ٣بچه مدرسه اي دارم 

  ...ختي و روز حقوق دارم ولي با بدب ١٠حقيقتش من فقط . فشار مياد

داشتيم ولي تحمل , نه اين آه نداشتيم. مشكل گاز داريم ولي ما بيشتر با برق آار ميكنيم. از لحاظ گاز هم االن دو هفته قطع آردن
  .همين. ولي مشكل اصلي ما حقوق ما است. چاره اي نداشتيم, آرديم

ولي ما . ن نيست و ديگه بيشتر از اين بهتون تعلق نميگيرهتومن است و بعدش هم قسمتتون ديگه بيشتر از اي ٢٥٠گفتن پايه حقوق تون 
سال سابقه  ١٨با بچه هاي ديگه آارخونه آه صحبت ميكنيم و دردل ميكنيم مثال اين ماشين سازي ها خودروسازي ها آه مثال اگه 

اگه , ايه حقوق ثابت داريمتومن پ ٢٥٠ما فقط. ولي ما اينطوري نيستيم. تا شايد هم بيشتر حقوق ميگيرن ٧٠٠- ٦٠٠, داشت باشه
  !!چيز ديگه اي نيست, حقيقت چيز ديگه هم ندارن آه به ما بدن آه به ما آمك بشه... وايستاديم اگه نه ديگه وامصيبتا, وايستاديم

خيلي سر اين ما . آارخونه حقوق ما را خوشبختانه ميده ولي اين حقوق آفاف ما را نميده و ما داريم با بدبختي زندگي مون را ميگذرونيم
شوراهامون هم در جريان هستن ولي . قضيه خيلي مشكل شديد داريم ولي آاري هم نميتونيم بكنيم چون آسي هم رسيدگي نميكنه

  .رسيدگي نميشه

آارخونه ما محيطش آلوده . يكي هم مشكل بازنشستگي هست, آه واقعا هم آسي تا بحال جواب نداده, يكي از مشكالتمون اينه آه
سال  ١٩ما االن . سال بازنشست بشيم ٢٠حاال ما بايد با . درصد داره  ١٠٠ست داريم توليد ميكنيم و آارمون با آزبسته و خطر آزب, است

, ليست بيمه بايد ميشده بعد براي ما غيبت وارد آردن, يك زماني يك دستور اومد براي بيمه. يك سال ديگه برامون مونده, آار آرديم
سال آار  ٢٥بعد مثال ميگن شما بايد االن , االن هم آسي نيست تو بيمه آه اين را درست آنه. دستي بوده, نبوداونموقع هم آامپيوتري 

  .خطرناك و سرطان زا, آلوده , سال اضافه آاري آنيم با اين مواد آزبست٧ماه غيبت  ٤- ٣آخه اين درسته؟؟ آه مثال براي , آنيد

يك , پيمانكار هم آه خوب خودتون ميدونيد. نفر پيمانكار داره ١٢٠االن هم نزديك . شدهواقعا اين مشكلي هست آه گريبانگير بچه ها 
  !!نامه شد تمام, دفعه اي ميشه و السالم

نفر  ٢٠نفر هم پيمانكاري داريم و  ١٠٠. نفر استخدام رسمي هستيم ١٠٠تا  ٩٠. داره٢٤٠آارمند و همه نفرات رو هم , آال در اينجا آارگر
  .ريمهم قراردادي دا

ما نميدونيم . درست نميشه, من االن يك سال ديگه آار ميكردم بايد بازنشست ميشدم ولي غيبت ما. مشكل بازنشستگي شديد داريم
 ٥ماه غيبت داشته و االن بايد  ٤گفتن . ولي گفتن حل نميشه, با بيمه هم بچه ها رفتن صحبت آردن و گفتن. دردمون را به آي بگيم
  .به بيمه بگيد آه غيبت هاي ما را هم درست آنن, خواهشا صداي ما را به همه جا برسونيد .سال اضافه آار بكنه

براي بعضي ها بررسي , سال هست آه دارن آار ميكنن و ديگه بايد برن  ٢٠نفر هستيم آه نزديك بازنشتگي هستند  ٤٠االن نزديك 
  .بت رد آردن و حاال اين مشكل شدهشده و بررسي آردن و حل آردن ولي براي بعضي ها اهميت ندادن و غي

  ...بياد از نزديك ببينه خيلي مشكله نميدونم چجوري بگم, هر آسي هم ميتونه, من فقط با اين پايه حقوقم دارم زندگي ام را ميچرخونم 

  

 

  ١٢صفحه                                                                ١٣٨۶/ اسفند/ ١                                   ١١شماره  –نشريه نداي آارگر 

 صحبت هاي كارگران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا آارگران بوده به مدتي پيش با خبر شدم آه يكي از آارمندان شرآت اآباتان آه از دوستان و همراهان انجمن همبستگي ب
  .دليل مخالفت با آارفرما آه او را مجبور آه اضافه آاري آرده بوده اخراج شده است

  :در تماسي آه با ايشون داشتم اينطور گفتند

ما شرح وظيفه بهمون داده بودن ولي . اينها دوست دارن وقتي آارگر و يا آارمند باهاشون آار ميكنه نوآر تمام اختيارشون باشه
براي همين قضيه ما به وزارت آار و دادگاه وشكايت و , ر از اين ازمون آار ميخواستن آه بعد سر همين بحثمون شد و من گفتم نخواستيمبيشت

  .شكايت آشي آشيد

هم من قراردادم تا آخر سال اينكه حتي منم بيرون آردن موظف هستن تا آخرين روز قرارداد من حق وحقوقم را بهم بدن و براي همين من 
االن دور و زمونه شده آه هرآسي جزو قماش خودشون باشه جزو باالدستي ها باشه ميتونه .دنبال همين بودم آه ديگه حقم ضايع نشه

باهاشون آار بكنه و متاسفانه از موقعي آه مديران اومدن توي شرآت ما دزدي علني دارن توي شرآت و آارخونه انجام ميدن و من جزو دسته 
هميشه با اينها مخالفت ميكردم و اينها هم باالخره آساني هستند آه اگر آسي ساز مخالف باهاشون بزنه باهاش آنار  آساني بودم آه

  .نميان بخاطر همين هم اين درگيري ها پيش اومد

  ...شرآت ما هم شده عين قبرستون و هر آسي هر آاري دلش ميخواد داره ميكنه

 :در ادامه صحبت هايشان ايشان گفتند   

متاسفانه در مملکت ما بدليل ضعيف بودن کارمند و کارگر هم از نظر مالي و هم از نظر حمايت هاي قانوني مورد ظلم و استثمار شرکتها و 
 . مديران سودجو قرار ميگيرند

ن مي افتند تا به اصطالح در آن و تا موقعي که به طرف احتياج دارند  با حداقل حقوق و مزايا نهايت استفاده رو مي برند،و بعد به فکر بيرون کرد
  . هزينه ها صرفه جوئي کنند

شرکت اکباتان هم جزء شرکتهائي است که در ايران نقش شتر مرغ را بازي کرده جائي که نفعش باشه دولتي و اگر نباشه شرکت خصوصي 
  . که اين مسئله در موقع مزايا دادان اتفاق ميافتد.به حساب مي ياد 

متر مربع مي باشد و سرمايه هنگفتي در آن خوابيده است  ٣٠٠٠٠اين شرکت به خاطر بزرگ بودنش ار نظر مساحت که مساحتي حدود 
چشم طمع خيلي از مديران را به خودش جلب کرده و در صدد ورشکست کردن اين شرکت برامده تا بتوانند با سرمايه اي کم خود و هم پياله 

  .آن قدم بردارندهايشان به منظور خريد 

که براي اين مجموعه دل سوزانده و سعي در پيشبرد کارها دارند از قافيه عقب مانده .... ال من و ثو اين مسئله باعث مي شود تا کساني ام
ن حسابرسهائي و از دور قافله کنار گذاشته شوند تا به افکار پليد خود نزديکتر شده و برسند و جالب اينجاست که بارها از طرف بنياد مسک

مديران براي حساب و کتاب فرستاده شده که سر از کار آنها در بياورند و اوردند ولي يا جرات افشاء کردن آن را ندارند و يا آنها هم هم پياله 
  . حاضرهستند

با اين وجود از موقعي که  الزم است که گفته شود اين شرکت قابليت توليد تمام مواد و لوازم موجود جهت شهرک سازي را دارا مي باشد و
 اين مديران وارد اين شرکت شده اند به مدت يکسال شرکت هيچ کاري از بيرون نگرفته و انجام نداده اند  که اين خود دليل محکمي بر اثبات

  . نظرات اينجانب مي باشد

ي باشد که باعث بالتکليفي کارمندان و کارگران در هر صورت همه اين مسائل يک بدليل بي کفايتي وزارت کار و بي قانوني در اين وزارت م
باعث پايين آمدن آمار ازدواج و باال رفتن طالق مي  لزحمتکش و نداشتن آينده اي روشن براي خود و خانواده خود مي باشد و همين مسائ

  . شود که به هميت ترتيب باعث باال رفتن جرم و جنايت در مملکت اسالمي مي شود

تان را نگرفته و مزاحم نمي شوم و فقط اميدوارم که اوضاع رو به بهبودي پيش برود البته بقول يکي از دوستان خارجيم که مي بيشتر از اين وقت
  گه شما ايرانيها به ايشااله ماشااله زنده ايد

ه خدا و پيغمبر خدا ميسپاريم به که  متاسفانه هم همينطوره چون خودمان اين باور درمان به وجود امده که براي پيشبرد کار همه کارها رو ب
  . ساله نمي باشد ٢٥٠٠جاي اينکه خودمان تالش کنيم ، و اين اعتقادها و باورها مال يک مملکتي با قدمت 

 ...............................ولي

 خداحافظ شما و به اميد ديدار

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خودروسازي تب قرباني نساجي؛ صنايع

 نگاه نوعي وجود باعث و آرده غلبه صنايع ساير بر خودرو تب غيرخودرويي، صنايع توسعه به توجه لزوم بر مبني صنايع وزير سخنان خالفبر
   .است شده نساجي صنعت جمله از صنايع ساير تضعيف مقابل در و خودروسازي به انحصاري

 نامه. يابد اختصاص»خودرو ايران«نمايندگي ايجاد به آرمانشاه ساجين غيرفعال آارخانه است قرار راستا درهمين سرمايه، گزارش به
 مقامات و خودرو ايران گسترش، سازمان اجتماعي، تامين سازمان نمايندگان امضاي به آرمانشاه در خودرو ايران نمايندگي ايجاد به مربوط
 همچنين. است شده گرفته نظر در درصد ٥١ خودرو اناير وسهم درصد ٤٩ اجتماعي تامين سازمان سهم آن در و رسيده آرمانشاه استان
 اول سفر سالگرد از قبل امكانات، ساير و زمين تعيين با آه شود انجام اي گونه به طرح اجرايي مراحل بندي زمان و ريزي برنامه شده قرار
  .برسد برداري بهره به شروع تاريخ از يكسال از پس و شود شروع آرمانشاه استان به دولت هيات

  خودروسازي صنعت به انحصاري نگاه

 آار شروع ابتداي در محرابيان آه است مطرح درحالي غرب نساجي زمين در خودرو ايران نمايندگي احداث بر مبني شده اتخاذ تصميم
. ببرد بين از را دروخو صنعت به انحصاري نگاه دارد سعي بود گفته و آرده انتقاد خودرو صنعت به صنايع قبلي وزراي ازحد بيش توجه از خود
. هاست صحبت اين نفع نمونه ترين بديهي خودرو معاونت ايجاد براي شده انجام گيري تصميم و نشده عملي چندان ها صحبت اين اما

 به و شده متوقف فعاليتش آه است سالي چند معدن و صنعت بانك زيرمجموعه و دماوند آتيه شرآت به متعلق غرب نساجي آارخانه
 اين. يابد اختصاص خودرو ايران نمايندگي احداث به واحد اين زمين شد قرار آرمانشاه استان به جمهوري رييس سفر از پس دليل همين
 يك نمايندگي ايجاد از تر ضروري آرمانشاه نساجي آارخانه دوباره بازسازي نساجي، صنعت باالي اشتغالزايي به باتوجه آه است درحالي
   .است خودروسازي شرآت

 نظر مورد هاي محل از يكي غرب نساجي آارخانه« آه اين بابيان خصوص اين در آرمانشاه معادن و صنايع سازمان رييس فروتني، رثآيوم
 واحد واگذاري يا انحالل دنبال به دماوند آتيه شرآت«: گويد مي »سرمايه« خبرنگار به است آرمانشاه در خودرو ايران نمايندگي ايجاد براي

 اقتصادي هاي بنگاه واگذاري مسوول مقام اين گفته به هرچند» .دارد قرار اولويت در خصوصي بخش زمينه اين در آه است غرب نساجي
 آه داشت توجه بايد اما دارد اساسي قانون» ٤٤« اصل اهداف تحقق همچنين و آشور اقتصادي رشد در مثبتي تاثير خصوصي بخش به

 اقتصادي واحد يك اندازي راه آه مواردي چنين در. ندارند ده زيان و ورشكسته واحدهاي ريدخ به چنداني تمايل غيردولتي گذاران سرمايه
 چنين در گذاري سرمايه با و شده عمل وارد دولت است بهتر باشد داشته همراه به را مطلوبي سودآوري و مناسب زايي اشتغال تواند مي

 قرار اگر زيرا باشد، خصوصي بخش به آن واگذاري پي در واحدها اين يلتكم از پس و آند آمك غيرخودرويي صنايع رونق به هايي بخش
 درنتيجه و داشت نخواهد خريداري هيچ شود واگذار خصوصي بخش به غرب نساجي آارخانه مانند ورشكسته اقتصادي بنگاه يك باشد
   .دربرندارد را مناسبي زايي اشتغال خودروسازي، هاي شرآت نمايندگي مانند آه شد خواهد تبديل مرآزي به واحدي چنين

 آارخانه احياي ما سياست«: گويد مي زايي اشتغال نظر از نساجي صنعت براهميت تاآيد با خود هاي حرف از ديگري بخش در فروتني
 التآ ماشين آه آارخانه اول فاز شود، احداث آارخانه اين محل در خودرو ايران نمايندگي باشد قرار آه صورتي در. است غرب نساجي
 ساخته و طراحي نساجي واحد احداث براي آارخانه زمين بقيه و يابد مي اختصاص نمايندگي اين به دارند قرار آن در نساجي مستهلك
   «.خواهدشد

 اجراي جهت بقيه هكتار ٥٠ و دارد اختصاص آارخانه به آن هكتار پنج آه است هكتار ٥٥ غرب نساجي واحد زمين متراژ آل وي گفته به
  .دارد قرار انباري و سوله تعدادي زمين اين در و بود شده گرفته درنظر آارخانه اي توسعه يها طرح

  آرمانشاهي جوانان درصدي ٩/٣٤ بيكاري نرخ

 بيكاري نرخ گذشته سال آمار،در مرآز اعالم براساس آه است مطرح درحالي خودرو ايران شرآت به غرب نساجي زمين اختصاص بحث
 بوده درصد ١/٣٦ استان اين اقتصادي مشارآت نرخ و درصد ٥/١٦ استان اين بيكاري نرخ درصد، ٩/٣٤ آرمانشاهي ساله ٢٤ تا ١٥ جوانان
 در نساجي واحدهاي وضعيت. داشت خواهد همراه به استان اين در را مناسبي اشتغالزايي نساجي واحدهاي احداث رو اين از. است
 گذشته، هاي درسال بانكي وام دريافت اثر در صنعت اين فعاالن مالي زيان بحث بر وهعال و نبوده مناسب چندان اخير هاي سال طي ايران
 واحدهاي از برخي ورشكستگي مورد در نيز هايي بحث ارز، نرخ ازتفاوت ناشي زيان نتيجه در و يورو برمبناي ها وام اين بازپرداخت لزوم

 داليل به ها آن توليد آه بوده متعلق دولتي نهادهاي به واحدها اين از برخي. است بوده مطرح آالت ماشين فرسودگي دليل به نساجي
 ١٥٠ از بيش داراي و رسيد مي متر ميليون ٣٠ به آن توليد حجم آه شرآتي ترتيب اين به. است شده متوقف مديريت سوء جمله از مختلف
 به قادر حتي نفر، هزار حدود به آارگران تقليل و باشتهان بدهي تومان ميليارد ٨٠ از بيش با امروز بوده، زمين هكتار ها ده و فروشگاه
   .نيست چهارماه مدت به آارگران حقوق پرداخت

  ١٣صفحه                                                               ١٣٨۶/ اسفند/ ١                                   ١١شماره  –نشريه نداي آارگر 

 صنايع نساجي؛ قرباني تب خودروسازي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نساجي صنعت در قانوني ضعف

 در مديريتي ضعف و شده اتخاذ قوانين و ها سياست بين هماهنگي عدم ريزي، برنامه در ضعف دولت، توجهي آم دليل به حاضر حال در
  نابودي سمت به صنعت اين تا شده باعث است جهاني استانداردهاي از دوري و محصوالت آيفيت آاهش آن نتيجه آه ها بنگاه برخي
 از بسياري... و تايلند هند، چين، مانند رقبايي وجود با خارجي و داخلي بازارهاي دادن دست از و وري بهره آاهش طرفي از. آند حرآت
  .است برده بين از را آشور نساجي صنعت هاي فرصت

 بايد اما آنند مي ذآر اصولي مديريت اعمال عدم و عتصن اين صاحبان تدبيري بي را روند اين اصلي عامل مسووالن از بسياري اگرچه
 داشته رقيب آشورهاي ساير با نسبي مقايسه يك اگر و است آشور در توليد مقررات و قوانين ضعف اصلي، موضوع آه آرد خاطرنشان

 نساجي صنعت در ايران رقيب يآشورها اآنون هم. برند مي بهره هايي حمايت و ها مزيت چه از ها آن آه شويم مي متوجه وضوح به باشيم
  مجموعه آه طوري به برند، مي بهره اقتصاد و صنعت حوزه در ثباتي با قوانين از
  

 آه ندارند اطميناني گونه هيچ توليدآنندگان و گذاران سرمايه ايران در آه حالي در است صادرات براي توليد از حمايت راستاي در ها مالكيت
  .باشد داشته دوام ماه شش از بيش قانون اين آنند گذاري سرمايه به اقدام قانون، يك براساس اگر
  

  مالي هاي چالش

 ساير و معادن و صنايع وزارت به را الزم هشدارهاي مفصل نامه چندين طي گذشته سال دي اواسط از نساجي انجمن مسووالن 
 حال در. آورد خواهد وجود به صنعت بخش در را اي آننده گرانن وضعيت بانكي، هاي محدوديت اعمال گفتند و اند داده ارايه ربط ذي مسووالن

 هاي بانك از برخي و شود مي تامين) مالي دوباره تامين( ريفاينانس اعتبارات محل از صنعت گردش در سرمايه از اي عمده بخش حاضر
 صنايع براي سال يك مدت به نيز ايران هاي بانك ايتنه در و دادند مي قرار ايراني هاي بانك و مرآزي بانك اختيار در را اعتبارات اين خارجي
  از يك هيچ حاضر حال در آه طوري به شده متوقف اعتبارات اين درصد ٩٩ تقريبا بانكي، هاي محدوديت وقوع با . آردند مي اعتبار گشايش

 سال هاي بدهي بازپرداخت بايد نساجي يعصنا اآنون هم آه است حالي در اين. ندارند را ساله يك اسنادي اعتبارات تامين امكان ها بانك
 از نقدي صورت به را واحدها اين موردنياز اوليه مواد بايد امسال حال عين در و دهند انجام است اوليه مواد خريد از ناشي آه را گذشته

   .آنند خريداري خارجي فروشندگان
 و صنايع وزارت مسووالن به انجمن پيشنهاد و بيابند مشكل اين رفع براي بري ميان راه بايد معادن و صنايع وزارت و دولت رسد مي نظر به

 ها دستورالعمل طبق. شود اعتبار تامين اوليه مواد خريد براي ارزي ذخيره حساب محل از حساس مقطع اين در حداقل آه است اين معادن
 وضعيت در صنعت اين حاضر حال در اما آند هزينه صنايع بازسازي و توسعه طرح قالب در فقط را ارزي ذخيره اعتبارات است موظف دولت

 دولت و آند نمي وارد آشور به اي ضربه صنايع بازسازي و توسعه هاي طرح به اعتبار پرداخت در ماهه شش توقف و برد مي سر به بحراني
  آشور صنايع مشكالت ترين گبزر از يكي به گردش در سرمايه مشكل طرفي از. آند آمك صنايع بقاي به فعلي مشكل رفع با تواند مي
 از. است سال در بار ٢/١ ايران در اما است سال در بار ٢٢ سرمايه گردش آرهجنوبي مانند درآشوري آه است حالي در اين و شده تبديل
  .آنند تامين را ها آن موردنياز اوليه مواد فراوان، مشكالت با بايد و است مواجه مشكل با هميشه نساجي صنعت طرفي
 ترين بيش و نشده غيرخودرويي صنايع به مناسبي توجه گذشته هاي سال طي دهد مي نشان صنايع ساير با خودروسازي صنعت همقايس
  .««.است شده ديگر صنايع ديدن آسيب باعث صنعت اين از ناشي تب واقع در و بوده خودرو صنعت به توجه
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