تجؼبت اخؽای قیبقتْبی ايم 22
تهکیم ظٔنت پُٓبٌ التًبظی
تعأو َٔؼیت كَُٕی ثبػث زبنیّ َهیٍ نعٌ ٔ تُؼیف ثطم ضًٕيی ظؼ التًبظ يهی نع.
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 3قبل اؾ اثالؽ قیبقتْبی ايم  22لبٌَٕ اقبقی يیگػؼظ ايب ُْٕؾ
اَتمبظْب ٔ تؽظيعْب َكجت ثّ اخؽای ظؼقت قیبقتْبی ايم  22لبٌَٕ
اقبقی ثؽای آؾاظقبؾی ٔ ضًٕيیقبؾی التًبظ ثّ لٕت ضٕظ ثبلی اقت.
ثّ گؿاؼل قؽٔیف التًبظی «فؽظا» ثّ َمم اؾ ًْهٓؽی ثؽايُع ؼفتبؼ ظؼ
اخؽای قیبقتْبی ايم  22لبٌَٕ اقبقی ثّگَّٕای اقت كّ يیتٕاٌ
نجّ ظٔنتیْب ؼا ثؽَعِ ٔ پیهتبؾ ٔ ثطم ضًٕيی ٔ تؼبَٔی ؼا ثبؾَعِ ٔ
زبنیّ َهیٍ التًبظ ايؽاٌ لهًعاظ كؽظ ٔ لطبؼ اخؽای قیبقتْبی ايم 22
لبٌَٕ اقبقی ظؼ قبل نهى ْى ؼٔی ؼيمْبی َبيٕؾٌٔ ٔ يجٓى ثّ پیم
يیؼٔظ .آيب ظٔنت ٔ يدهف ،لًع َعاؼَع ظؼ آقتبَّ ثؽَبيّ پُدى تٕقؼّ
َكجت ثّ ؼيمگػاؼی ظٔثبؼِ ٔ يسیر ظؼ التًبظ يهی العاو كُُع ثّگَّٕ ای كّ ؼلبثت نفبف ٔ اَسًبؼ زػف نٕظ؟
ثب گػنت  3قبل اؾ اثالؽ ايٍ قیبقتْب َّ تُٓب ظقت ظٔنت اؾ التًبظ كٕتبِتؽ َهعِ ثهكّ ؼَٔع قؽيبيّگػاؼی
ثطم ظٔنتی اػى اؾ ظٔنت ٔ نؽكت ْب ٔ يؤقكبت ٔاثكتّ ثّ ظٔنت ظؼ ثٕظخّ قُٕاتی ثؽ ضالف ثُع انف
اقت.
يبفتّ
افؿايم
يبظنعِ
قیبقتْبی
اؾ قٕی ظيگؽ ؼَٔع ٔاگػاؼی قٓبو نؽكت ْبی ظٔنتی ثیهتؽ ثّ َفغ ثطم نجّ ظٔنتی ثٕظِ ٔ ظٔنت ًْچُبٌ
ظضبنت ٔ تًعی ال ظؼ التًبظ ؼا ثب ؼٔيكؽظ ظقتٕؼی ظؼ يعيؽيت ثُگبِْب زفع كؽظِ اقت.
ثب ٔخٕظ ايٍ ،قبؾيبٌ ضًٕيیقبؾی ًْچُبٌ ثّ قیبقت فؽٔل ظاؼايیْبی ظٔنت ثب َگبِ تبيیٍ ظؼآيع ثؽای
ككؽی ثٕظخّ ظٔنت اظايّ يیظْع ٔ ايدبظ نٕؼای ؼلبثت ْى َتٕاَكتّ اقت تبكٌُٕ گؽِای اؾ اثٓبوْب ثبؾكُع.
العايبت تكًیهی ثؽای اخؽای ايٍ قیبقتْب ًْچٌٕ تًٕيت لبٌَٕ قیبقتْبی ايم َ 22یؿ ظؼ ايٍ ؾيیُّ يؤثؽ
اقت.
َهعِ
ٔالغ
ؼئیف اتبق ثبؾؼگبَی ٔ يُبيغ ٔ يؼبظٌ تٓؽاٌ ظؼ گفتٔگٕ ثب ًْهٓؽی اؾ َؽٔؼت اتطبغ قیبقتْبی زًبيتی ثؽای
تٕاًَُعقبؾی ثطم ضًٕيی يیگٕيع ٔ تبكیع يیكُع 8ؼَٔع ٔاگػاؼی قٓبو نؽكتْبی ظٔنتی ثّ نجّ ظٔنتیْب
ثبيع ثّگَّٕ ای ثبنع كّ ؼاَت ٔ اَسًبؼ ايدبظ َهٕظ ٔ يعيؽيت ثُگبِْبی ٔاگػاؼ نعِ ظقتٕؼی ٔ ايؽيّای َجبنع.
يسییآل اقسبق ،قؽػت ػًهكؽظ ظٔنت ظؼ اخؽای لٕاَیٍ ٔ يمؽؼات ٔ آيیٍَبيّْبی لبٌَٕ اخؽای قیبقتْبی
ايم  22ؼا كُع تٕيیف ٔ تبكیع يیكُع 8ثبيع يدًٕػّای اؾ قیبقتْبی زًبيتی اػى اؾ زًبيتْبی زمٕلی ٔ
يبنی ٔ قبيؽ يهٕق ْبی لجهی ثبلی ثًبَع ٔ ايُگَّٕ َجبنع كّ ظٔنت اؾ ثطم ضًٕيی يكئٕنیت ثطٕاْع ،ايب
ًّْ زًبيتْب ؼا لطغ كُع .أ يیگٕيع 8ايٍ اقتُجبِ كّ تكٓیالت ٔ زًبيتْبی لجهی فمّ ثؽای ثطم ظٔنتی
َیكت.
لبثملجٕل
ايال
نٕظ،
ظاظِ
ضًٕيی
ثطم
ثّ
َجبيع
ٔ
ثٕظِ
نكمگیؽی

ظٔنت

پُٓبٌ

التًبظی

ظكتؽ ػهی لُجؽی اقتبظ ظاَهگبِ تؽثیت يعؼـ َیؿ ػًهكؽظ ظٔنت ظؼ اخؽای قیبقتْبی ظٔنت ؼا لبثم َمع
يیظاَع ٔ يؼتمع اقت ؼَٔع ٔاگػاؼی قٓبو نؽكتْبی ظٔنتی ٔ قؽيبيّگػاؼی ثطم ظٔنتی ،أَبع التًبظی ؼا
اقت؛
كؽظِ
ثعتؽ
چؽا كّ پیم اؾ اثالؽ قیبقتْبی ايم  22لبٌَٕ اقبقی ،ثطم ثؿؼگی اؾ ثُگبِْب ٔ فؼبنیتْبی التًبظی
آنكبؼا ظؼ ظقت ظٔنت ثٕظ ايب فؽايُع ٔاگػاؼی قٓبو نؽكتْب ثّ َٓبظْب ٔ ثُیبظْبی ضبو َظیؽ يُعٔقْبی
اقت.
نعِ
يُدؽ
التًبظی
پُٓبٌ
ظٔنت
نكم گیؽی
ثّ
ثبؾَهكتگی،
أ فمعاٌ َظبؼت ٔ زكبثؽقی اؾ ثطمْبی نجّظٔنتی ٔ ػعواَتمبل يعيؽيت ثُگبِْبی التًبظی ثّضًٕيی ؼا
ثؿؼگتؽيٍ آقیت اخؽای َبلى قیبقتْبی ايم  22يیظاَع ٔ يیگٕيع 8تعأو َٔؼیت كَُٕی ثبػث زبنیّ
َهیٍ نعٌ ٔ تُؼیف ثطم ضًٕيی ظؼ التًبظ يهی نعِ ٔ ثبؾاؼ ؼا اؾ ؼلبثت ضبؼج ٔ اَسًبؼ ظٔنت پُٓبٌ
يیكُع.
تمٕيت
ؼا
التًبظی

ٔی َسِٕ ٔاگػاؼی قٓبو ػعانت ٔ ثبلیيبَعٌ يعيؽيت نؽكتْبی قؽيبيّگػاؼی تؼبَٔی ؼا َهبَّای اؾ
قیبقتْبی يعاضهّخٕيبَّ ظٔنت ظؼ التًبظ تٕيیف ٔ تبكیع يیكُع 8يتأقفبَّ ظٔنت ثب تفكیؽ ظضبنت گَّٕ اؾ
لبٌَٕ اخؽايی نعٌ قیبقتْبی ايم  22يٕؼت يكئهّ ؼا ػٌٕ كؽظِ اقت ٔ ايٍ َٔؼیت ثبػث ايدبظ ؼاَت
نع.
ضٕاْع
قٕءاقتفبظِ
ٔ
التًبظی
ٔ
قیبقی
ايٍ يعؼـ ظاَهگبِ يؼتمع اقت كّ افؿايم ثٕظخّ نؽكتْبی ظٔنتی ظؼ قبلْبی اضیؽ َهبٌ اؾ ثؿؼگتؽنعٌ
ظٔنت ظاؼظ ٔ ثطم ضًٕيی چبؼِای خؿ ٔاثكتگی ثّ ثطم ظٔنتی يب ضؽٔج اؾ التًبظ َعاؼظ.

گؿاؼنی اؾ يُبیغ پتؽٔنیًی ایؽاٌ
ظٔ قبل اضیؽ ثؽضٕؼظاؼ اؾ يدًٕع ِ 24ؽذ پتؽٔنیًی ،تُٓب ٔ 5ازع پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت ثیم اؾ  04ظؼيعی ظؼ
ثٕظِاَع
ضجؽگؿاؼی يٓؽ  31 ,تیؽ  3167قبػت 7841
يُطمّای ثّ خبیگبِ ثؿؼگتؽیٍ ثؽ اقبـ اْعاف چهى اَعاؾ تٕقؼّ يُبیغ پتؽٔنیًی ،ایؽاٌ ثبیع ثب کُبؼ ؾظٌ ؼلجبی
.تٕنیع کُُعِ يسًٕالت پتؽٔنیًی ضبٔؼيیبَّ ظقت یبثع
ؼَٔع فؼهی ،ايکبٌ ايب ثؽؼقی ؼَٔع قبضت ٔ تٕقؼّ ٔازعْبی خعیع پتؽٔنیًی زبکی اؾ آٌ اقت کّ ثب اظايّ
.ظقتیبثی ثّ اْعاف تؼییٍ نعِ کًی ظٔؼ اؾ ظقتؽـ ضٕاْع ثٕظ

يبَعِ اؾ ثؽَبيّ چٓبؼوِ 36 ،ؽذ اؾ پیهؽفت يفؽ اؾ يدًٕع ِ 24ؽذ پتؽٔنیًی ظؼ ظقت اخؽای ثبلی :آفتبة
کًتؽ اؾ  2ظؼيعٔ 6 ،ازع پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت کًتؽ اؾ  34ظؼيع ٔ تُٓب ظؼيعیٔ 5 ،ازع پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت
.اؾ پیهؽفت ثیم اؾ  04ظؼيعی ظؼ ظٔ قبل اضیؽ ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِاَع ٔ 5ازع پتؽٔنیًی
خبیگبِ ثؿؼگتؽیٍ اْعاف چهىاَعاؾ تٕقؼّ يُبیغ پتؽٔنیًی ،ایؽاٌ ثبیع ثب کُبؼ ؾظٌ ؼلجبی يُطمّای ثّ ثؽ اقبـ
.تٕنیع کُُعِ يسًٕالت پتؽٔنیًی ضبٔؼيیبَّ ظقت یبثع
فؼهی ،ايکبٌ ثؽؼقی ؼَٔع قبضت ٔ تٕقؼّ ٔازعْبی خعیع پتؽٔنیًی زبکی اؾ آٌ اقت کّ ثب اظايّ ؼَٔع ايب
.ظقتیبثی ثّ اْعاف تؼییٍ نعِ کًی ظٔؼ اؾ ظقتؽـ ضٕاْع ثٕظ
ِؽذ اؾ  18زبل زبَؽ اؾ يدًٕع ِ 24ؽذ پتؽٔنیًی ظؼ ظقت اخؽای ثبلیيبَعِ اؾ ثؽَبيّ چٓبؼو تٕقؼّ ،ظؼ
پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت کًتؽ اؾ پیهؽفت يفؽ ظؼيعیٔ 5 ،ازع پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت کًتؽ اؾ  2ظؼيعٔ 6 ،ازع
.ظؼيعی ظؼ ظٔ قبل اضیؽ ثؽضٕؼظاؼ ثٕظِاَع  34ظؼيع ٔ تُٓب ٔ 5ازع پتؽٔنیًی اؾ پیهؽفت ثیم اؾ 04
پتؽٔنیًی َهبٌ يیظْع کّ تکًیم ٔ ثٓؽِثؽظاؼی اؾ زعالم ٔ 30ازع ثؽؼقی خؿئیبت ثیهتؽ قبضت ٔازعْبی
.اؾ ثؽَبيّ چٓبؼو ثّ ثؽَبيّ پُدى تٕقؼّ اَتمبل یبفتّ اقت َیًّتًبو پتؽٔنیًی
ٔازعْبی پتؽٔنیًی ايیؽکجیؽ (پهیاتیهٍ قجک) ٔ پؽظیف (أؼِ ٔ آيَٕیبک نهى) تب پبیبٌ ثؽ ایٍ اقبـ ،قبضت
PVCتٕقؼّ يجیٍ ،قبل  ٔ 3165پتؽٔنیًیْبی کبٔیبٌ ،اؼَٔع ،فدؽ  ،0اقکهّ ظٔو يبیؼبت يبْهٓؽ ،کبؼٌٔ،
.تکًیم ٔ ظؼ يعاؼ ثٓؽِثؽظاؼی لؽاؼ يیگؽفت ْگًتبَّ ًْعاٌ ٔ پهی اقتبیؽٌ يمبٔو تجؽیؿ ثبیع تب پبیبٌ قبل گػنتّ
ػًهیبت اخؽایی ٔ 34ازع خعیع پتؽٔنیًی نبيم ٔازعْبی َٔیؽاٌُْ ،گبوًْ ،چُیٍ ثب ٔخٕظ آغبؾ ٔ کهُگؾَی
قُگیٍ يیبَعٔآة ،پهیاتیهٍ قجک اَعیًهک ،پهیاتیهٍ ْ) ،PVCؽيؿ ،ثٕنٓؽ (ضهیح فبؼـ قبثك الٔاٌ ،يؽخبٌ،
قُگیٍ چٓبؼيسبل ٔ ٔ قجک ضطی کبؾؼٌٔ ،پهیاتیهٍ قُگیٍ يًكُی ،پهیاتیهٍ قُگیٍ ظْعنت ،پهیاتیهٍ
الؼقتبٌ ،يتبَٕل َٕظاٌ ٔ ٔازع أؼِ ٔ آيَٕیبک ثطتیبؼی ٔ ٔیُیم اقتبت ٔ اتیهٍ ٔیُیم اقتبٌ ًْعاٌ ،أؼِ ٔ آيَٕیبک
ػًهیبت قبضت ْیچکعاو اؾ ایٍ يدتًغ ْبی پتؽٔنیًیبیی ثّيٕؼت ػًهی فؽانجُع اؾ قبل  ،66 ٔ 65ايب تبکٌُٕ
.اقت آغبؾ َهعِ
اَؽژی پتؽٔنیًی (يبْهٓؽ) ثؽؼقی خؿئیبت پیهؽفت ِ 3ؽذ َیًّ تًبو پتؽٔنیًی ظؼ يُطمّ ٔیژِ التًبظی
ظؼيع ،پهیاتیهٍ قجک ايیؽ کجیؽ يفؽ ظؼيع) 1.2 ،زبکی اؾ آٌ اقت کّ فبؾ ظٔو پتؽٔنیًی ایؿٔقیبَت ْب (کبؼٌٔ

قٕو پتؽٔنیًی ثُعؼايبو ضًیُی (ؼِ)  02ظؼيع ،پتؽٔنیًی NFظؼيع ،پتؽٔنیًی اؼَٔع  PVC 2کهؽ آنکبنی ٔ
.ظؼ  0قبل گػنتّ پیهؽفت اخؽایی ظانتّاَع فدؽ ظٔ زعٔظ  20ظؼيع
پتؽٔنیًی ظؼ يُطمّ ٔیژِ التًبظی اَؽژی پبؼـ نبيم پتؽٔنیًی کبٔیبٌ (انفیٍ ظؼ ایٍ يیبٌ ،قبضت ِ 33ؽذ
پتؽٔنیًی ظؼيع ،پؽظیف (أؼِ ٔ آيَٕیبک نهى)  3.1ظؼيع ،اتیهٍ گالیکٕل ػكهٕیّ  6ظؼيع ،تٕقؼّ 04.5 )33
ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک اَعَٔؿی يجیٍ  01ظؼيع ،پتؽٔنیًی ظيبَٔع  2ظؼيعَٔ ،یؽاٌ (يهبؼکت ثب َٔؿٔئال) يفؽ
ظؼيع ،يتبَٕل ْفتى (يؽخبٌ) يفؽ ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک (ُْگبو) يفؽ ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک ْهتى (الٔاٌ) يفؽ
ضهیح فبؼـ قبثك ٔ ثٕنٓؽ فؼهی) يفؽ ظؼيع پیهؽفت ظؼ ظٔ قبل اضیؽ (  12ػًبٌ (ْؽيؿ) يفؽ ظؼيع ٔ انفیٍ
.ظانتّاَع
کهٕؼ زبکی اؾ آٌ اقت اؾ قٕی ظیگؽ ثؽؼقی يیؿاٌ پیهؽفت اخؽای ٔ 01ازع پتؽٔنیًی ظؼ اقتبٌْبی يطتهف
ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک نیؽاؾ  04ظؼيعْ ،گًتبَّ ًْعاٌ PVC 6کّ پتؽٔنیًی ایالو (انفیٍ  6.3 ) 31ظؼيع،
اتیهٍ غؽة ٔ يُطمّ ظَب  5.6ظؼيع ،پهی اتیهٍ قُگیٍ کؽيبَهبِ  4پهیاقتبیؽٌ يمبٔو تجؽیؿ  4.3ظؼيع ،ضّ نٕنّ
قجک ضطی نؽقتبٌ  34.3ظؼيع ،پهیاتیهٍ قجک کؽظقتبٌ  1ظؼيع ،پهیاتیهٍ قُگیٍ ظؼيع ،پهیاتیهٍ قُگیٍ
پیهؽفت اخؽایی يیبَعٔآة يفؽ ظؼيع اؾ اقفُع يبِ ظٔ قبل گػنتّ تبکٌُٕ PVCضطی يٓبثبظ  6.3ظؼيع ٔ ،قجک
.ظانتّاَع
ظؼيع ،پهی اتیهٍ قُگیٍ ٔ قجک ضطی کبؾؼٌٔ ًْ 0.5چُیٍ يیؿاٌ پیهؽفت قبضت پتؽٔنیًی انفیٍ گچكبؼاٌ
ظؼيع ،پهیاتیهٍ قُگیٍ ظْعنت يفؽ ظؼيع ،پهیاتیهٍ قُگیٍ يفؽ ظؼيع ،پهیاتیهٍ قُگیٍ يًكُی يفؽ
ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک ظْى (ؾَدبٌ)  3.7ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک یبؾظْى (نؽظگبٌ)  0چٓبؼيسبل ٔ ثطتیبؼی يفؽ
ًْعاٌ يفؽ ظؼيع ،أؼِ ٔ ظؼيع ،أؼِ ٔ آيَٕیبک ظٔاؾظْى (گهكتبٌ)  34ظؼيعٔ ،یُیم اقتبت ٔ اتیهٍ ٔیُیم اقتبت
آيَٕیبک فؽانجُع يفؽ ظؼيع ظؼ  0قبل گػنتّ آيَٕیبک الؼقتبٌ يفؽ ظؼيع ،يتبَٕل َٕظال يفؽ ظؼيع ٔ أؼِ ٔ
.تبکٌُٕ ثٕظِ اقت
 اتیهٍ قُگیٍ کؽيبَهبِ ظؼ يٕػع يمؽؼ ٔ ثعٌٔ کٕچکتؽیٍ تبضیؽی ( آغبؾ قبضت  3162قبضت يدتًغ پهیتٕقؼّ ٔازعْبی تکًیم پبیبٌ َ )3167هبٌ يی ظْع کّ تسؽیًٓبی ضبؼخی ًَی تٕاَع يبَغ ثؿؼگی ثؽای قبضت ٔ
پتؽٔنیًی پهی اتیهٍ کؽيبَهبِ َیؿ تبضیؽ پتؽٔنیًی ثبنع ؾیؽا اگؽ ایٍ تسؽیًٓب اثؽ گػاؼ ثٕظ ثبیع ظؼ ؼَٔع قبضت
.ایدبظ يیکؽظ
فؽيٕل ظؼ اخؽای پؽٔژِْب ؼا ثبیع ظؼ يُطك زبکى ظؼ يعیؽیت اخؽای پؽٔژِْبَ ،بيهطى ثٕظٌ ثؽًْیٍ اقبـ ،تبضیؽ
ؾَدیؽِْبی اؼؾل ٔ أنٕیتْبی فؽٔل ضٕؼاک ،ػعو ثؽَبيّؼیؿی ظؼ تبيیٍ ثهُعيعت ضٕؼاکَ ،بظیعِ گؽفتٍ
يٕلغ يُبثغ قؽيبیّای ٔ ػعو آنُبیی ثب ظؽفیت قبؾَعگبٌ ،تٕقؼّ ایَ ،ظبو َبکبؼآيع يبنی ٔ ثبَکی ظؼ تبيیٍ ثّ
 ٔ.ضبؼخی خكتدٕ کؽظ پیًبَکبؼاٌ ٔ يهبٔؼاٌ ظاضهی
َیًّ تًبو پتؽٔنیًی ثب يٕاَغ اخؽایی ،فُی ٔ يبنی ظؼ ًْیٍ زبل ،ظؼ زبنی ُْٕؾ قبضت ٔازعْبی ثبلیًبَعِ ٔ
پتؽٔنیًی ظؼ قبل خبؼی قبضت زعالم ٔ 2ازع خعیع پتؽٔنیًی نبيم ؼٔثّؼٔ اقت کّ نؽکت يهی يُبیغ
اقتسًبل اتبٌ ،اتیهٍ ٔ يتبَٕل ثٕنٓؽ ،پبؼک پهی اقتبیؽٌ ػكهٕیّ ،اقتسًبل اتبٌ ،پتؽٔنیًی قهًبٌ فبؼقی،
 ٔ.پهیاتیهٍ ظْهؽاٌ ؼا ظؼ ظقتٕؼ کبؼ ضٕظ لؽاؼ ظاظِ اقت اتیهٍ

آيبؼی ظؼثبؼِ َؽش ثیکبؼی خٕاَبٌ 33تب02قبنّ
َؽش ثیکبؼی ایٍ خٕاَبٌ کّ ٔؼٔظی ْبی ثّ ثبؾاؼ کبؼ کهٕؼ يسكٕة يی نَٕع ِی ظٔؼاٌ فؼبنیت ظٔنت َٓى ثّ
ثیم اؾ  02ظؼيع افؿایم یبفتّ ايب َکتّ لبثم تٕخّ تؽ ثبالتؽ ثٕظٌ ایٍ َؽش َكجت ثّ َؽش ثیکبؼی اػالو نعِ ثؽای
کم کهٕؼ ِی قّ ظّْ اضیؽ اقت ٔ نبیع ثّ ًْیٍ ظنیم ْى ثبنع کّ ایٍ آيبؼْب یب ايال يُتهؽ ًَی نَٕع ٔ
یب کًتؽ ثّ آٌ تٕخّ يی نٕظ.
ِجك آيبؼْبی يٕخٕظ يؽکؿ آيبؼ اؾ قبل  33تب  66ثیهتؽیٍ اضتالف ایٍ ظٔ آيبؼ  37.2ظؼيع ظؼ قبل  ٔ 62کًتؽیٍ
اضتالف آيبؼ يؼبظل  1ظؼيع ظؼ قبل  33ثٕظِ اقت .ظؼ قبل  53کّ کًتؽیٍ َؽش ثیکبؼی ِی ایٍ  11قبل ثجت
نعِ ٔ َؽش ثیکبؼی کم آٌ  7.3ظؼيع ثٕظِ يیؿاٌ اضتالف َؽش ثیکبؼی خٕاَبٌ  33تب  02قبنّ ثب ایٍ َؽش ثیکبؼی اػالو
نعِ ظؼ ؼقبَّ ْب ،ثیم اؾ  34ظؼيع ثٕظ ٔ آٌ ؾيبٌ کّ ظؼ قّ قبل َ 64 ٔ 57 ، 43ؽش ثیکبؼی  32.0ظؼيع ثّ
ػُٕاٌ ثیهتؽیٍ َؽش ِی ایٍ  11قبل اػالو نع ،يیؿاٌ اضتالف آيبؼ َؽش ثیکبؼی خٕاَبٌ  33تب  02قبنّ ثب ایٍ َؽش

اػالو نعِ ظؼ ؼقبَّ ْب ثّ تؽتیت ثیم اؾ  37 ٔ 36 ، 34ظؼيع ثٕظَ .ؽش ثیکبؼی کم کهٕؼ ٔ َؽش ثیکبؼی خٕاَبٌ 33
تب  02قبنّ ظؼ پبیبٌ قبل َ 66یؿ ثّ تؽتیت  02.5 ٔ 33.7ظؼيع ثٕظ.
فًم

قبل

َؽش
ثیکبؼی
کم

َؽش ثیکبؼی  33تب  02اضتالف ظٔ َؽش ثیکبؼی
قبنّ ْب

1355

10.2

1 13.2

1365

14.2

34.5 24.9

1370

12.5

7.1 21.8

1375

9.1

34.3 19.2

1377

12.5

34.2 28.9

1378

13.5

35.3 31

1379

14.2

36.3 32.3

1380

14.2

37.2 33.6

13.9

34.5 30.6

14

36.4 32.6

پبییؿ

14.2

37.2 33.6

ؾيكتبٌ

14.7

37.3 34.2

12.8

33.2 28.2

ثٓبؼ

12.6

31.7 26.5

تبثكتبٌ

12.2

32.3 26.7

پبییؿ

12.8

33.2 28.2

ؾيكتبٌ

12.2

33 27.2

11.8

32.5 26.5

ثٓبؼ

11.6

31.4 25.2

تبثكتبٌ

11.2

32.0 25.4

ثٓبؼ
تبثكتبٌ

1381

1382

پبییؿ

11.8

32.5 26.5

ؾيكتبٌ

11.3

32.5 26

10.3

31.5 24

10.4

31.5 24.1

1383
ثٓبؼ
تبثكتبٌ
پبییؿ

10.3

31.5 24

ؾيكتبٌ
11.5

33.5 23.2

1384
ثٓبؼ

11.9

33.7 23.8

تبثكتبٌ

10.9

34.6 21.7

پبییؿ

10.9

33.3 22.4

ؾيكتبٌ

12.1

30.6 24.9

11.2

30.3 23.3

11

33.4 22.6

تبثكتبٌ

10.2

34.5 20.9

پبییؿ

11.6

31.3 24.7

ؾيكتبٌ

12.1

31.1 25.4

10.5

33.6 22.3

10.7

33.3 21.8

تبثكتبٌ

9.9

34.5 20.6

پبییؿ

9.8

33.6 21.6

11.9

31.5 25.6

10.4

30.4 23

1385
ثٓبؼ

1386
ثٓبؼ

ؾيكتبٌ
1387

ثٓبؼ
تبثكتبٌ
پبییؿ
ؾيكتبٌ

9.6

34.5 20.3

10.2

30.7 23.1

9.5
12.5

30 21.5
32.7 27.4

1388
ثٓبؼ

11.1

33.1 22.4

تبثكتبٌ

11.3

33.2 22.7

پبییؿ

11.3

30.6 24.1

 30يبّْ

11.9

30.6 24.7

*يبضػ يؽکؿ آيبؼ ایؽاٌ

ضجؽ 310017 8كع
1389/4/11
11:06
قؽٔیف يُؼت ٔ يؼعٌ
تٕنیع ايؽاَي اؾ ؼٔؾ يُؼت پبؼقبل تب ؼٔؾ يُؼت ايكبل؛

غربت را از تن صنعت خارج كنيد پوستين
يُؼت ؼا فؽا گؽفتّ اقت .ظؼ خبيؼّ يب تٕنیع اؼؾنًُع َیكت ظؼ زبني كّ

ثبيع ثگٕيى غؽثت ثؿؼگي ثطم

کهٕؼ تٕنیع ثؿؼگ ظَیب ايٍ ثطم ؼا َبيٕـ کهٕؼ ضٕظ ييظاَُعٔ .اؼظات ثيؼٔيّ کبالْبي ضبؼخي ثّ التًبظظاَبٌ
.ظاضهي ؼا ثّ ؼكٕظ كهبَعِ اقت
ٔ يؼبظٌ ثّ يعظ يًٕثّ نٕؼاي ػبني اَمالة فؽُْگي ثؽاي َبيگػاؼي ؼٔؾ ظْى تیؽيبِ ایهُب 8ايٍ ؼٔؾْب ٔؾاؼت يُبيغ
اؼلبيي كّ ظؼ ِي يككبل ػُٕاٌ ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ قؽگؽو اخؽاي ثؽَبيّْبي يطتهف اقت تب ثب تكؽاؼ آيبؼْب ٔ ثّ
ايٍ ٔؾاؼتطبَّ ػؽيٍ ٔ ِٕيم ثّ ًَبيم گػنتّ ًَیت ايٍ ثطم پؽ چبنم كهٕؼ نعِ اقت ػًهكؽظ يثجتي ؼا اؾ

.ثگػاؼظ
قبل گػنتّ كّ يُؼتگؽاٌ ؼٔؾ ضٕظ ؼا قّ ؼٔؾ پف اؾ َبو گػاؼي خهٍ ثّ ايٍ خٓت ثّ َظؽ ييؼقع ًْبَُع
يبَُع قبلْبي ثبيع يؽاقى 34تیؽ ؼا ظؼ  30تیؽ ثؽگؿاؼ كؽظ ٔ يُؼتگؽاٌ ثب ظلْبي َب آؼاو يدجٕؼَع گؽفتُع ايكبل َیؿ
يُؼتي ٔ يؼعَي ضٕظ ؼا خعي گؽفتّ ٔ گػنتّ ظؼ يمبثم يكٕٔالٌ نجطُع ثؿَُع ٔ اؾ آَٓب ثطٕاُْع تب تًًیًبت
ٔػعِ ٔ ٔػیع اؾ قٕي يكٕالٌ ٔ تًًیىگیؽاٌ يُؼتي لعيي ظؼ خٓت اخؽايي نعٌ آٌ ثؽظاؼَع ،چؽا كّ ثیبٌ
كّ خًهگي يُؼتگؽاٌ ثب اػالو ٔػعِ ٔ ػیعْبي ًْیهگي اؾ قٕي كهٕؼ ثّ چُبٌ ؼٔال ًْیهگي تجعيم نعِ
يي ظاَُع كّ ايٍ تًًیى گیؽي ٔ ظقتٕؼ َیؿ كٕتبِ يعت ضٕاْع يبَع ٔ ايیعي ثّ اخؽايي يكٕالٌ يُؼتي ثّ ضٕثي
قبنّ آٌ يٕخت نعٌ آٌ َجبيع ظانتّ ثبنُع ،انجتّ ثؽگؿاؼي خهٍ ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ ٔ ػعو يٕفمیتْبي ْؽ
.خعيع يٕاخّ ثبنع نع تب خهٍ ؼٔؾ يُؼت ظؼ قبل ْ 66ى ثب زبنیّ ٔ ْى ثب ٔػعِ ٔ ٔػیعْبي
زُٕؼ ؼيیف خًٕٓؼ ٔ َبؼَبيتي يهطى ظؼ خهٍ ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ ظؼ قبل  66كّ ثؽضالف قبل گػنتّ آٌ ثب
نع ثب پیبو َٕيع ثطم اؾ قٕي ؼيیف خًٕٓؼ يٕخت نع تب يیبٌ يُؼتگؽاٌ َكجت ثّ فُبي تٕنیعي كهٕؼ ثؽگؿاؼ
َ.گؽاٌ

تبثیعِ

نٕظ

كٕؼقٕي

ايیع

ثّ

ضبَّ

يُؼتگؽاٌ

كّ ثب زُٕؼ ؼيیف كم ثبَك يؽكؿي ٔ خبي يسًٕظ ازًعي َژاظ ظؼ ِي قطُؽاَيال ظؼ يؽاقى ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ
ثؽگؿاؼ نع ثب انبؼِ ثّ پیهُٓبظ غُیًي فؽظ ؼيیف ضبَّ يُؼت ضبني تؼعاي اؾ ثؿؼگبٌ يُؼتي ٔ فؼبالٌ ضًٕيي
ًْیهگي اؾ َجٕظ َمعيُگي ظؼ ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ گاليّ كؽظ ،ضٕظ ؼا ثّ خبي يسًٕظ ٔ يؼعٌ كهٕؼ كّ ثّ ؼٔال
ثگٕيى .آلبي ؼئیف کم ثبَک يؽکؿي لؽاؼ ظاظ ٔ گفت« 8ضت ،اخبؾِ ثعْیع اؾ ؾثبٌ ؼئیف کم ثبَک يؽکؿي ثًُٓي
اضتًبو ظْیىْ .ى اكٌُٕ قّ يیهیٌٕ غُیًي فؽظ پیهُٓبظ ظاظَع اؾ زكبة غضیؽِ اؼؾي يجهغي ؼا ثّ ثطم تٕنیع
ظالؼ اؾ زكبة غضیؽِ اؼؾي َیؿ ظؼ اضتیبؼ ثطم تٕنیع لؽاؼ ظالؼ قٓى ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ اقت كّ يب ظٔ يیهیبؼظ
».ضٕاْیى

ظاظ

ثبَكْب ثؽاي ٔاؼظ نعٌ ظؼ يسًٕظازًعيَژاظ ظؼ آٌ ؾيبٌ ًْچُیٍ يدعظا ثّ خبي ثًُٓي اؾ ػعو اخبؾِظْي ثّ
ثبَكي خعيعي ؼا ظؼ ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ گؽفتّ ثؽَبيّْبي قؽيبيّگػاؼي ضجؽ ظاظ تب ثّ ِٕؼ كبيم تًًیًبت
ثبيع پهتٕاَّ ثطم تٕنیع کهٕؼ ثبنع .اگؽ غیؽ اؾ ايٍ ثبنع ثبَکْب ثبنع ،ازًعيَژاظ ظؼ ايٍ ثبؼِ گفت«8ثبَک
التًبظ خبيي ثؽاي ؼنع َؿٔل ٔ ؼثب .ظَیب ؼا ثجیُیع .يبؼکكیكتْب ثّ تبؼيص پیٕقتُع .کفگیؽ تجعيم يينَٕع ثّ
يب ثبيع اضالق تٕنیع ؼا ثّ ظَیب .قؽيبيّظاؼي ْى ثّ تّ ظيگ ضٕؼظِ اقت .ثبيع ثّ فکؽ َظبو يطهٕة خبيگؿيٍ ثبنیى
».يبظؼ

کُیى

ظاظ؛ «ٔؾاؼت يُبيغ ٔ يؼبظٌ ٔ ثبؾؼگبَي ؼا تٕ ؼگ ْى ييؾَیى (يُظٕؼ اظغبو ؼئیف ظٔنت ظؼ اظايّ ظٔ پیهُٓبظ
ظْعٔ .ؾاؼت کبؼ ٔ ٔؾاؼت يُبيغ ٔ يؼبظٌ ْى يي ضٕاْیى ثبؾَگؽي ظؼ لبٌَٕ کبؼ ؼا ظؼ ظقتٕؼ کبؼ ضٕظ لؽاؼ اقت) .اؾ
ظٔنت ْى ثؿٔظي خهكّ يهتؽکي ثب يؼبٌٔ زمٕلي ؼئیف خًٕٓؼي ْى ظؼ ايٍ ثبؾَگؽي کًک ضٕاُْع کؽظْ .یبت

».يُؼتگؽاٌ

يؼعَکبؼاٌ

ٔ

ضٕاْع

ثؽگؿاؼ

کؽظ

ظؼ اَتظبؼ ؼيیف خًٕٓؼ ظؼ آٌ ؾيبٌ ثّ َظؽ ييؼقیع ييتٕاَع گؽِْبي كٕؼ ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ ؼا كّ قطُبٌ
َهبٌ ظاظ كّ ايٍ ٔػعِ ؼيیف تؿؼيك َمعيُگي اقت قبيبٌ ثطهع ايب ػًهكؽظ يككبنّ گػنتّ ظؼ ايٍ ثطم َیؿ
َگؽفت چؽا كّ اؾ  3يیهیٌٕ ظالؼ ٔػعِ ظاظِ نعِ خًٕٓؼ ظؼ ظْهیؿ ثؽَبيّْبي يُؼتي ؼَگ اخؽايي نعٌ ثّ ضٕظ
يیهیٌٕ ظالؼ تطًیى يبفتّ ظؼ ثٕظخّ ثّ ثطم يُؼت آيع ٔ َّ ظٔ  3ؼيیف خًٕٓؼ ثؽاي ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ َّ
خًٕٓؼ ،ثّ گَّٕاي كّ تُٓب ظؼ ثًٍٓ يبِ قبل  ، 66يك يیهیٌٕ ظالؼ ثّ ثبَك يُؼت ٔ يؼعٌ يیهیٌٕ ظالؼ ْعيّ ؼيیف
ْ.بنّ اثٓبو اقت ثؽاي تطًیى ثّ ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ پؽظاضت نع ٔ تكهیف  2يیهیٌٕ ظالؼ يبثمي كًبكبٌ ظؼ
ثطم يُؼت ٔ يؼعٌ گػنتّ اقت ٔ زتي ثّ ايٍ خٓت ثؼیع َیكت ثب تٕخّ ثّ ؼٔاني كّ ظؼ يك قبل گػنتّ ثؽ
اقت ثّ خبي ثؽنًبؼي كبقتيْبي اَدبو نعِ ظؼ ثطم ظيگؽيعاي اػتؽاٌ يؼبَٔیٍ ٔؾيؽ ؼا َیؿ ثهُع كؽظِ
ػًهكؽظ ثؽگؿاؼي خهٍ ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ ظؼقبل  66ؼا ثب آَچّ تبكٌُٕ يُؼت ٔ يؼعٌ ظؼ قبلْبي گػنتّ تُٓب
.يمبيكّ

كُیى

افتبظِ

اتفبق

اقت

اقسبقٔ ،ؾيؽ کبؼ ٔ خًؼي اؾ فؼبالٌ ظؼ ؼٔؾ يُؼت ٔ يؼعٌ قبل  66ككبَي ًْچٌٕ يسًع َٓبَٔعيبٌ ،يسیي آل
ٔ يؼعَي تُٓب ًَبيُعگبٌ ضبَّ يُؼت ٔ يؼعٌ ٔ ضبَّ ثطم ضًٕيي َیبيعِ ثٕظَع ٔ اؾ ثیٍ تهکمْبي يُؼتي
ايٍ ظؼ زبني ثٕظ کّ نطًي ًْچٌٕ يسكٍ ضهیهي ؼئیف کُفعؼاقیٌٕ .يؼعٌ ايؽاٌ ثّ قطُؽاَي پؽظاضتُع
ظيعگبِْبي يُؼتگؽاٌ ييپؽظاضت ظؼ َهكت  31تیؽ  66قکٕت کؽظ .اَدًٍ يعيؽاٌ يُؼت کّ ْؽ قبنّ ثّ ثیبٌ
ػًهکؽظ ًَبيُعِاي ثؽاي قطُؽاَي يؼؽفي َکؽظ .ثؽ ضالف يؼًٕل قبلْبي پیهیٍ ْیچ گؿاؼني اؾ يُبيغ َیؿ
آيبؼْبي تٕنیع ٔ ػًهکؽظ ثطم يُؼت ٔؾاؼت يُبيغ ٔ يؼبظٌ ثّ زبَؽاٌ ظاظِ َهع .زتي ٔؾيؽ يُبيغ ٔ يؼبظٌ َیؿ اؾ
نُیعِ ْب زبکي اؾ آٌ ثٕظ كّ ثّ ؼغى آيبظِ نعٌ ثؽضي ٔ يؼعٌ قطُي ثّ يیبٌ َیبٔؼظ انجتّ ظؼ ًْبٌ ؾيبٌ ْى
ؾيؽيدًٕػّ ٔؾاؼت يُبيغ ٔ يؼبظٌ ،ايٍ ٔؾاؼتطبَّ اؾ اَتهبؼ ٔ پطم ايٍ آيبؼْب آيبؼْبي تٕنیع ظؼ قبؾيبٌْبي
ثٕظ تُٓب ٔػعِ کؽظِ اقت .ػهي اکجؽ يسؽاثیبٌ َیؿ ظؼ اثتعاي قطُؽاَي ضٕظ کّ پي ثّ ايٍ َمیًّ ثؽظِ خهٕگیؽي
يُظٕؼ اؾ آيبؼْبيي كّ ٔػعِ آٌ اؾ قٕي ظاظ ػًهکؽظْب تٕقّ ؼقبَّْبي يکتٕة تمعيى ضٕاْع نع كّ ظؼ آٌ ؾيبٌ
ضؽظاظ قبل  66ظؼ يُبظؽِْبي ازًعي َژاظ ثب ظيگؽ َبيؿظْبي ؼيیف خًٕٓؼ ظاظِ نع ًْبٌ آيبؼْبيي ثٕظ کّ
َیؿ فیهىْبي تجهیغبتي ٔ يیتیُگْبي اَتطبثبتي يٕؼظ اقتفبظِ لؽاؼ گؽفتّ ثٕظ ٔ ثؼع ؾا آٌ ؼيبقت خًٕٓؼي ٔ ظؼ
ٔ ْؽ اؾ چُع گبْي ثّ يعظ ْیچ آيبؼي ثّ يٕؼت آَچّ يسؽاثیبٌ ٔػعِ آٌ ؼا ظاظ ظؼ اضتیبؼ ؼقبَّْب لؽاؼ َگؽفت
ييپؽظاضت كّ اؾ ٔي قٕال يينع ٔ انجتّ ايٍ كّ ظؼ ثؽَبيّْبي ضجؽي ٔؾيؽ ظؼ خًغ ضجؽَگبؼاٌ ثّ اؼائّ آيبؼْبيي
يطجٕػبتي َعانت ضٕظ َمطّ َؼف ظيگؽي ثؽ ػًهكؽظ ظٔيیٍ ٔؾاؼتطبَّ ِي يككبل گػنتّ ٔؾيؽ ْیچ يًبزجّ
.پٕل

قبؾ

كهٕؼ

اقت

ْفتى ثّ اؼائّ انجتّ ظؼ ًْبٌ ؾيبٌ ْى قیعزكیٍ ْبنًي ثّ ػُٕاٌ ؼئیف کًیكیٌٕ يُبيغ ٔ يؼبظٌ يدهف

غؽثتال ثیؽٌٔ آٔؼظٔ .ي گفت« 8ثبيع اَتمبظاتي اؾ َٔؼیت يُؼت كهٕؼ پؽظاضت ٔ اؾ ظٔنت ضٕاقت تب يُؼت ؼا اؾ
اقت .ظؼ خبيؼّ يب تٕنیع اؼؾنًُع َیكت ايٍ ظؼ زبني اقت ثگٕيى غؽثت ثؿؼگي ثطم يُؼت کهٕؼ ؼا فؽا گؽفتّ
ثطم ؼا َبيٕـ کهٕؼ ضٕظ ييظاَُعٔ .اؼظات ثيؼٔيّ کبالْبي ضبؼخي ثّ کهٕؼ کّ التًبظظاَبٌ ثؿؼگ ظَیب ايٍ
ضٕثي اؾ ايٍ ؼا ثّ خبيي ؼقبَعِ کّ ظؼ ؼکٕظ گیؽ کؽظِ اقت .اثؿاؼ تؼؽفّ ظؼ اضتیبؼ ظٔنت اقت ايب ثّ تٕنیع ظاضهي
يؼًٕو ييگٕيع؛ «ٔاي ثؽ يهتي کّ آَچّ اثؿاؼ اقتفبظِ َهعِ اقت .يب ضٕاْبٌ افؿايم تؼؽفّ فٕالظ ْكتیى .ايبو
».ؼا

ييپٕنع

ضٕظ

کّ

َجبفتّ

اقت

َگؽاٌ کؽظِ تجهیغبت کبالْبي ضبؼخي قطر تًبو کالَهٓؽْب ؼا گؽفتّ اقتَٔ .ؼیت تٕنیع ظاضهي يب ؼا ايؽٔؾ
تبيیعي اقت ثؽ َٔغ َگؽاٌ کُُعِ اقت .قیؽ َؿٔني ظؼ پؽظاضت تكٓیالت ثّ ثطم تٕنیع ِي قبلْبي اضیؽ يٓؽ
ٔاؼظ يينٕيى ،ييثیُیى ظٔنت ظؼ ايم  22فمّ ضٕاقتّ اؾ تٕنیع .ايُٓب يک ِؽف لُیّ اقت .ظؼ اخؽاي لٕاَیٍ کّ
».نؽکتْبي ٔاگػاؼ نعِ ييثیُیى يع ظؼيع اؾ اْعاف ايم  22ظٔؼ نعِايى نؽکتْب ضالو نٕظ .ظؼ ثؼُي اؾ
گؿاؼل8

َؽگف

ؼقٕني
پیبو پبيبٌ

Envie de nouveauté ? Le nouveau Hot

تٓعیع ثّ اضؽاج ٔ ثیکبؼی ْ234ؿاؼ کبؼگؽ
ضجؽگؿاؼی يٓؽ  -گؽِٔ التًبظی 8تُبظ يُبفغ کبؼگؽ ٔ کبؼفؽيب ثبػث نعِ تب ثّ خبی ًْكٕیی ،ظٔ نؽیک اختًبػی
ثب اػًبل قهیمّ ظؼ تُظیى ؼٔاثّ کبؼ ثّ خبی لبٌَٕ ثّ قًت تهعیع تُبظ يُبفغ زؽکت کُُع کّ تُٓب ؼاْکبؼ زم آٌ
َیؿ فمّ ثؽگهتٍ ثّ لبٌَٕ کبؼ اقت.
يكبئهی کّ ًْیهّ ثیٍ کبؼگؽاٌ ٔ کبؼفؽيبیبٌ ثّ ثّ گؿاؼل ضجؽَگبؼ يٓؽ ،ظؼ ثؽؼقی ثبؾاؼ کبؼ ٔ انتغبل یکی اؾ
اضتالفبت کبؼگؽی ٔ کبؼفؽيبیی ثؽ قؽ يٕاؼظی ًْچٌٕ زمٕق ٔ ظقتًؿظ ،ػُٕاٌ یک چبنم ٔخٕظ ظانتّ ٔ ظاؼظ،
.کُُع اضؽاج ٔ يكبئهی اؾ ایٍ ظقت اقت کّ ظٔ نؽیک اختًبػی ْیچگبِ َتٕاَكتّ اَع آٌ ؼا زم ثیًّ ،لؽاؼظاظ،

اختالفات قدیمی

ؼٔاثّ کبؼ ٔ ثؽلؽاؼ کُُعِ تؼبيم ثیٍ نؽکبی اختًبػی (کبؼگؽ  -کبؼفؽيب ٔ -ؾاؼت کبؼ ثّ ػُٕاٌ يتٕنی ايهی تُظیى
کبْم اضتالفبت ْؽ ظٔؼِ اؾ فؼبنیت ضٕظ ٔ ثب تغییؽ ٔؾؼا ،يؼًٕال ثّ اؼائّ آيبؼْبی يطتهفی يجُی ثؽ ظٔنت) َیؿ ظؼ
فؼبالٌ ثبؾاؼ کبؼ ضیهی ثّ َٕع ثؽؼقی کبؼگؽی ٔ کبؼفؽيبیی ٔ تهکیم َٓبظْبی يُفی ثؽای ظٔگؽِٔ يی پؽظاؾظ کّ
.کُُع ْب ٔ آيبؼْبی ایٍ ٔؾاؼتطبَّ اقتُبظ ًَی
َیؽٔی کبؼ ،اضؽاج کبؼگؽاٌ ،تجعیم پبییٍ ثٕظٌ ظقتًؿظ کبؼگؽاٌ ،کبْم َبگٓبَی يیؿاٌ تٕنیع ٔ پؽظاضتی ْبی ثّ
َکؽظٌ کبؼگؽ اؾ قٕی کبؼفؽيبٔ ،ؼنکكتگی ثُگبِ ،تؼعیم َکؽظٌ َٔؼیت آَٓب ،ؼٔنٍ َجٕظٌ َٔؼیت لؽاؼظاظ ،ثیًّ
ظقت ثّ ػُٕاٌ نبیغ تؽیٍ ظالیهی اقت کّ کبؼگؽاٌ ؼا ثّ ْیئتٓبی تهطیى ظؼ ٔ تغییؽ َیؽٔ ٔ يكبئهی اؾ ایٍ
.ثبنُع يی کهبَع ٔ آَٓب ؼا يدجٕؼ يی کُع تب "پؽَٔعِ ثّ ظقت" ثّ ظَجبل ازمبق زمٕق ضٕظ اظاؼات کبؼ
"کارگران ىمیشو "پرًنده بو دست
ًَبیُعِ قبثك کبؼگؽاٌ ظؼ ْیئت زم اضتالف ظؼ ایٍ ثبؼِ ثّ يٓؽ ،گفت 8ثسث يؽثِٕ ثّ زًیع زبج اقًبػیهی
کبؼفؽيبیی ثبنیى کّ ظؼ زبل ؼٔاثّ کبؼ ؾيبَی يؼُب ظاؼظ کّ ظؼ کُبؼ آٌ يب نبْع نکم گیؽی قبؾيبَٓبی کبؼگؽی ٔ

َ.عاؼظ زبَؽ يتبقفبَّ ایٍ نؽایّ ثّ يٕؼت يُطمی ٔخٕظ
ظؼ زبَؽ فؼبنیت ظاؼَع ؼا ظاؼای ًَبیُعِ قبثك کبؼگؽاٌ ظؼ ْیئت زم اضتالف العايبت نٕؼاْبی اقاليی کبؼی کّ
ظؼ ثُگبْٓبی ثبالی َ 13فؽ َیؽٔی کبؼ يی تٕاَُع نکم انکبل ظاَكت ٔ ثیبٌ ظانت 8نٕؼاْب ثؽ اقبـ لبٌَٕ فمّ
تب ػًال ظؼ ثكیبؼی اؾ ثُگبْٓبی کهٕؼ کّ اتفبلب کٕچک ٔ ؾیؽ َ 13فؽ ْكتُع ،ثگیؽَع ٔ ایٍ يكئهّ ثبػث يی نٕظ
َ.تٕاَُع ثّ ًَبیُعگی اؾ کبؼگؽاٌ تهکیم ٔ يكبئم آَبٌ ؼا ظَجبل کُُع نٕؼاْب
ىسار شٌرای اسالمی کار  3کاىش
اقاليی کبؼ قطٍ گفت ٔ ثب ثیبٌ ایُکّ نٕؼاْب ْى اکٌُٕ اؾ زبج اقًبػیهی ًْچُیٍ اؾ کبْم ْ 1ؿاؼ نٕؼای
یبفتّ اقت ،اظٓبؼ ظانت 8یکی ظیگؽ اؾ َمعْبیی کّ ثؽ ػًهکؽظ نٕؼاْب ٔاؼظ اقت ْ 2ؿاؼ ثّ ْؿاؼ يٕؼظ کبْم
َ.جٕظٌ آَٓب ٔ ظؼ ثؽضی يٕاؼظ ٔاثكتگی ْبی زؿثی ٔ قیبقی اقت يُفی
ثُگبْٓبی تُٓب نٕؼاْب ظؼ کبؼگبْٓبی کٕچک ؾیؽ َ 13فؽ زُٕؼ َعاؼَع ثهکّ ظٔنت َیؿ ثؽضی اؾ ٔی تًؽیر کؽظَّ 8
ًَی ظْع .يدًٕع يكبئم ثبػث ثؿؼگ ؼا اؾ ظانتٍ نٕؼای اقاليی کبؼ اقتثُبء کؽظِ ٔ اخبؾِ نکم گیؽی آٌ ؼا
.اقت کبْم الجبل کبؼگؽاٌ ثّ نٕؼاْبی اقاليی کبؼ نعِ

کارگر ً کارفرما باید دًر یک میس بنشینند

کبؼگؽی ًٍَ اظٓبؼ ايیعٔاؼی َكجت ثّ نکم گیؽی َٓبظْبی کبؼگؽی ٔ کبؼفؽيبیی يُفی ظؼ ایٍ فؼبل
کُُع َعاؼیى انجتّ کهٕؼ ،اظايّ ظاظْ 8ى اکٌُٕ َٓبظْبی تطًًی ٔ يسکًی کّ ثتٕاَُع اؾ زمٕق کبؼگؽاٌ ظفبع
کبؼفؽيبیی ٔزٕظ َعاؼظ ٔنی َؽٔؼت زًبیت اؾ يُظٕؼ ایٍ َیكت کّ ظؼ کهٕؼ ْیچ َٓبظ ٔ تهکم يُفی کبؼگؽی ٔ
.ثب اؼاظِ کبؼگؽاٌ تهکیم نَٕع کبؼ ٔ کبؼگؽی ایدبة يی کُع تب َٓبظْبی لٕی
َمم َظبؼت کُُعِ ٔ لبََٕگػاؼی ظانتّ ثبنع ٔ کبؼگؽ ٔ ثّ گفتّ زبج اقًبػیهی ،ظٔنت ظؼ ایٍ ثطم فمّ ثبیع
یک يیؿ ثُهیُُع ٔ يكبئم ضٕظ ؼا زم کُُع کّ ثبیع گفت تب ؼقیعٌ ثّ ایٍ ْعف فبيهّ کبؼفؽيب َیؿ ثبیع ثتٕاَُع ظٔؼ
.ؾیبظی ظاؼیى
َبيطهٕة ضٕاَع ٔ ثب انبؼِ ثّ ایُکّ ظؼ ٔی َٔؼیت َٓبظْبی يُفی کبؼگؽی ٔ کبؼفؽيبیی کهٕؼ ؼا ظؼ نؽایّ فؼهی
يعَی ثؽای زم يهکالت پػیؽفتّ نعِ اقت ،افؿٔظ 8غکؽ کهٕؼْبی تٕقؼّ یبفتّ ،ايم زُٕؼ يؽظو ثّ يٕؼت
.ظاؼظ ؾيیُّ کیفیت تؼبيالت ْى اکٌُٕ َیؿ ظؼ ثكیبؼی اؾ کهٕؼْب چبنم ٔخٕظ ایٍ َکتّ َیؿ َؽٔؼی اقت کّ ظؼ

بازگشت بو قانٌن کار

ؾيیُّ زم يهکم لعیًی ،کُّٓ ٔ َبَٕنتّ تُبظ يُبفغ ثیٍ کبؼگؽاٌ ٔ زبج اقًبػیهی فؽُْگ قبؾی ظؼ
فمّ ايؽ َؽٔؼی ضٕاَع ٔ ثیبٌ ظانت 8تُٓب ؼاِ زم ًْیهگی يكبئم ثیٍ کبؼگؽاٌ ٔ کبؼفؽيبیبٌ کبؼفؽيبیبٌ ؼا یک
.نٕظ ثؽگهتٍ ثّ لبٌَٕ کبؼ اقت کّ الؾو اقت تب ثؽای آٌ ًَبَتٓبی اخؽایی َیؿ فؽاْى
ظٔنت ثبنُع ،گفت 8اضتالفبت ایٍ فؼبل کبؼگؽی ثب تبکیع ثؽ ایُکّ نؽکبی اختًبػی َجبیع يُتظؽ ظنكٕؾیٓبی
.قبیّ افکُعِ اقت کبؼگؽی ٔ کبؼفؽيبیی قبنیبٌ ظؼاؾی اقت کّ ثؽ ثبؾاؼ کبؼ
اختًبػی (کبؼگؽ-کبؼفؽيب-ظٔنت) ظؼ ایؽاٌ اؾ خُف ػجبـ ٍِٔ پؽٔؼ َیؿ ظؼ گفتگٕ ثب يٓؽ ثب ثیبٌ ایُکّ تؼبيم نؽکبی
َیكت ،اظٓبؼ ظانت 8ظؼ زبل زبَؽ ثؿؼگتؽیٍ چبنم ثبؾاؼ کكت ٔ کبؼ کهٕؼ ،پبیعاؼ ٔ ثؽ اقبـ اػتًبظ يتمبثم
.يبَع فؽأاٌ ظٔنت اقت تب زعی کّ ظیگؽ يدبنی ثؽای ثیبٌ َظؽات کبؼگؽ ٔ کبؼفؽيب ثبلی ًَی ظضبنتٓبی

تفکیک ًظایف شرکای اجتماعی

ظؼ اخالـ خٓبَی کبؼ اظٓبؼ ظانت 8ظؼ زبل زبَؽ ًّْ کهٕؼْبیی کّ اؾ لبٌَٕ کبؼ ًَبیُعِ قبثك کبؼفؽيبیبٌ
اؾ آَٓب لبٌَٕ ْكتُع اقبـ کبؼ ضٕظ ؼا ثؽ يجُبی زًبیت اؾ کبؼگؽ لؽاؼ ظاظِ اَع ظؼ يٕؼتی کّ ثكیبؼی ثؽضٕؼظاؼ
.يعَٔی يبَُع ایؽاٌ َعاؼَع
ژاپٍ ،کؽِ خُٕثی ٔ آيؽیکب ظؼ يكبئم کبؼگؽاٌ ؼا فمّ تؼییٍ زعالم ظقتًؿظ ٍِٔ پؽٔؼ ظضبنت ظٔنتٓب ظؼ کهٕؼْبی
اؾ يؼتمع اقتَٕ 8ع زُٕؼ ظٔنت ظؼ کهٕؼْبی تٕقؼّ یبفتّ ظؼ کكت ٔ کبؼ ثّ نکم ظیگؽی اقت ٔ يی ظاَع ٔ
.لٕاَیُی پیؽٔی يی کُع
تبيیٍ ثٓعانت ،آيٕؾل ٔ ايُیت يؽظو ؼا ثؽ ػٓعِ ظاؼَع ٔ ٔی ضبِؽ َهبٌ کؽظ 8ظؼ ایٍ کهٕؼْب ظٔنتٓب فمّ ٔظیفّ
انتغبل ظضبنتی َعاؼَع ظؼ زبنی کّ ايؽٔؾ تبيیٍ اختًبػی ظؼ کهٕؼ يب ثب  73ظؼ نئٌٕ کكت ٔ کبؼ ٔ ثبؾاؼْبی
.کبؼگؽ ٔ کبؼفؽيب تهکیم يی نٕظ ٔ ظٔنت ظؼ آٌ ظضبنت ٔ َمم يكتمیى ظاؼظ ظؼيع قٓى
ضًٕيی ٔ کبؼفؽيبیی ثیبٌ ظانت 8ػهیؽغى ظضبنتٓب ،ظٔنت ايُیت نغهی آیُعِ کبؼگؽ ؼا يتٕخّ ثطم ایٍ فؼبل
.ثُگبْٓب يی ظاَع کّ ایٍ يكئهّ ظؼقت َیكت

اجرا نشد؟ چرا قانٌن کار شایستو

چٓبؼو تٕقؼّ ػهیؽغى تًٕیت اَتمبظ کؽظ ٔ افؿٔظ ٍِٔ 8پؽٔؼ ًْچُیٍ ثّ ػعو اخؽای لبٌَٕ کبؼ نبیكتّ ظؼ ثؽَبيّ
کبؼگؽ ٔ کبؼفؽيب العاو يثجتی اَدبو َعاظِ اقت ٔ اخبؾِ ًَی ظْع آَٓب ؼنع ظٔنت ظؼ خٓت اػتالی فؽُْگ کبؼ ثیٍ
.کُُع
فمؽ ثّ  3.3يیهیٌٕ تٕيبٌ َؿظیک يی ًَبیُعِ قبثك کبؼفؽيبیبٌ ظؼ اخالـ خٓبَی کبؼ ثب تبکیع ثؽ ایُکّ ٔلتی ضّ
خبیگبْی ظاؼظ؟ ثیبٌ ظانت 8ظؼ ایُکّ اضتالفبت کبؼگؽاٌ ٔ نٕظ ظیگؽ زعالم ظقتًؿظ ْ 144ؿاؼ تٕيبَی چّ
.کؽظ ثّ ظنیم پیعا َجٕظٌ َهبَّ ْبی آٌ ًَی تٕاٌ ثّ آيبؼ ٔؾاؼت کبؼ اقتُبظ کبؼفؽيبیبٌ ظؼ زبل کبْم اقت

عدم اجرای  1ماده قانٌن؛ تيدید اشتغال  054ىسار نفر

تطفیف يبنیبتی افؿٔظْ 8ى اکٌُٕ تبيیٍ اختًبػی ثب ػعو اخؽای يبظِ 341ثؽَبيّ چٓبؼو تٕقؼّ يجُی ثؽ ٔی
ْؿاؼ کبؼگؽی کّ ثّ ایٍ يٕؼت خػة نعِ کبؼفؽيبیبٌ ثؽای خػة َیؽْٔبی يبؾاظ ،ازتًبل اضؽاج ٔ ثیکبؼ نعٌ 234
.تؼعاظ کبؼگؽاٌ ْؽ ٔازع ؼا پؽٔاَّ کبؼ آٌ نؽکت لؽاؼ يی ظْع اَع ٔخٕظ ظاؼظ ظؼ زبنی کّ تبيیٍ اختًبػی يالک
اقت کّ ایُکّ ظؼ پؽٔاَّ کبؼ ثكیبؼی اؾ ٔازعْب تؼعاظ َیؽْٔبی يدبؾ ثكیبؼ کًتؽ اؾ َیؽْٔبیی ٍِٔ پؽٔؼ ثب انبؼِ ثّ

کبؼگؽاٌ ٔ کبؼفؽيبیبٌ ثؽ قؽ ظؼ زبل زبَؽ خػة آٌ ٔازعْب نعِ اَع ،گفت 8ثؽای زم يهکالت ٔ اضتالفبت ظائًی
.لٕاَیٍ ٔ اخؽای ظلیك لبٌَٕ کبؼ ٔخٕظ َعاؼظ يكبئم يطتهف ٔ ٔاثكتّ ثّ ؼٔاثّ کبؼ ،ؼاْی خؿ نفبف قبؾی

ظٔنت ثّ یک نؽکت ٔؼنکكتّ لؽاؼظاظ يهی يیظْع
ًَبیهی ثٕظٌ لؽاؼظاظْبی پبؼـ خُٕثی يُفی نعٌ يعؼا یؼُی ثبٔؼ ثّ
تیؽ  3167قبػت 9 34823
کٕیٔ ثؽؾٌ ظٔنت ثّ یک نؽکت ٔؼنکكتّ کّ يعیؽ ػبيهم ظاظ اؾ ٔؼنکكتگی نؽکت ٔ أَبع ضؽاة آٌ ظؼ
اقت پف َتیدّ ایُکّ ظٔنت ْى يیؾَع لؽاؼظاظ يهی يیظْع ،ثبالضؽِ آثؽٔی ظٔنت ظؼ قطر ثیٍانًههی يطؽذ
نؽکتی کّ زعالم يعیؽ ػبيهم ثّ نؽکتم اػتمبظ ظاؼظ يیظاَع لؽاؼظاظ لبثم اخؽا َیكت ٔ گؽَّ آٌ ؼا ثّ یک
.يیظاظ

تسؽیؽیّ ظؼ ضًٕو قٓبو يعؼا َظؽات ضٕظ ؼا اػالو کؽظِ یکی اؾ ضٕاَُعگبٌ ثٕؼـ َیٕؾ ثب اؼقبل ایًیهی ثّ :آفتبة
.پبقصگٕیی اؾ قٕی يكئٕالٌ ؼا ًَٕظِ اقت اقت ٔ تمبَبی اَتهبؼ ثؽای
ایؽاٌ ثب ػمع لؽاؼظاظ چُع ظِ يیهیبؼظ ظالؼی ثب نؽکتْبی ظاضهی خبَهیٍ ظؼ ثٓبؼ ايكبل ؼیبقت خًٕٓؼی 1-
.ضبؼخی اػالو ثیاثؽ ثٕظٌ تسؽیىْب ٔ تٕاٌ ظاضهی يُؼت ایؽاَی ؼا ظاظ نؽکتْبی
أ ثب تؽک تهؽیفبت ٔاگػاؼ يعؼا یکی اؾ پیًبَکبؼاٌ ايهی ایٍ لؽاؼ ظاظ اقت ٔ چُع يیهیبؼظ ظالؼ لؽاؼظاظ خعیع ثّ 2-
.يینٕظ
التًبظ يُفی نعٌ ْؽ قٓى ظؼ ثٕؼـ َهبٌ اؾػعو ثبٔؼ ثّ اٌ نؽکت يعؼا ظؼ ثٕؼـ اقت .اؾ ِؽفی ظؼ ػهى 3-
.نؽکت يیثبنع ٔ َٔؼیت َبيُبقت آٌ
يیهیبؼظ ظالؼی ثجُعظ ًَبظ آٌ ظؼ ثٕؼـ يثجت ٔ اؾظیعگبِ التًبظی ٔ ظؼ ْؽ ثٕؼقی اگؽ نؽکتی لؽاؼظاظ چُع 4-
.پیهتبؾضٕاْع ثٕظ
ثٕؼـ يُفی چُعيیهیبؼظ ظالؼی ثبيعؼا ثكتّ يینٕظ ايب ثؽ ضالف ػهى التًبظ يعؼا اؾ آٌ ؼٔؾ ظؼ لؽاؼظاظ 5-
.يیضٕؼظ ٔ قمِٕ يیکُع ٔ یکی اؾػدبیت التًبظی ؼش يیظْع
.ػبيم يعؼا ْؽ ؼٔؾ اؾ َٔؼیت ضؽاة ایٍ نؽکت يیَبنع ٔ قٕظآٔؼی ؼا تًُیٍ ًَیًَبیع يعیؽ 6-
اػتمبظ ظاؼظ یب َّ ثُبثؽایٍ ٔاکُم ثبؾاؼ ثٕؼـ ثّ ْؽ قًٓی َهبٌ اؾ اٌ اقت کّ ثبؾاؼ ثّ آٌ قٓى ٔ نؽکت 7-
.يُفی نعٌ يعؼا یؼُی ثبؾاؼ ثّ آٌ اػتمبظ َعاؼظ
ٔؼنکكتّ اقت ٔنی ظٔنت يعیؽػبيم يعؼا يی گٕیع يبکًبکبٌ ؾیبَعِ ایى َٔؼیت ایٍ نؽکت ضٕة َیكت 8-
َٔؼیت ثع يیؾَع پؽٔژِْبی ثیٍانًههی يهی ایؽاٌ ثؽ ضالف ايٕل تدبؼی ثّ ایٍ نؽکتی کّ يعیؽػبيهم فؽیبظ اؾ
.يًٓی ظْع
يَٕٕع تسهیم
ظاظِ پف ظبْؽا َتیدّ يیگیؽیى کّ يعؼا لؽاؼظاظ چُع يیهیبؼظ ظالؼی گؽفتّ ٔنی ثٕؼـ ثّ آٌ ٔاکُم يُفی 1-
ٔيعا ظؼ ثبٍِ يٕؼی ٔ خٓت ًَبیم ٔ اقتفبظِ ظؼ ػؽيّ لؽاؼظاظْبی خعیع تٕقؼّ پبؼـ خُٕثی ثب آٌ ًّْ قؽ
التًبظ ایؽاٌ کّ ظؼ ثٕؼـ ْكتُع ثّ يعؼا ٔاکُم يُفی َهبٌ ظاظِاَع ثُبثؽایٍ ثیٍانًههی ثٕظِ ،چؽا کّ َطجگبٌ
.يؼتمعَع کّ ایٍ لؽاؼظاظْب یک َٕع ثبؾی اقت ٔ ثّ َتیدّ ًَیؼقع آَٓب
اؾ ٔؼنکكتگی نؽکت ٔ أَبع ضؽاة آٌ ظؼ کٕیٔ ثؽؾٌ یک نؽکت ٔؼنکكتّ کّ يعیؽ ػبيهم ظاظ ظٔنت ثّ 2-

َتیدّ ایُکّ ظٔنت ْى يیؾَع لؽاؼظاظ يهی يیظْع ،ثبالضؽِ آثؽٔی ظٔنت ظؼ قطر ثیٍانًههی يطؽذ اقت پف
زعالم يعیؽ ػبيهم ثّ نؽکتم اػتمبظ ظاؼظ يیظاَع لؽاؼظاظ لبثم اخؽا َیكت ٔ گؽَّ آٌ ؼا ثّ یک نؽکتی کّ
.يیظاظ
يعؼا َهبٌ اؾ ػعو اػتمبظ ثّ يسجتْبی يكئٕالٌ َفتی ٔ تٕاٌ ظاضهی ثؽای يؽظو ثب َطؽیعٌ ٔ فؽٔضتٍ3-
انتجبِ )نؽکتْبی ضبؼخی ظاظَع؟ آیب يكئٕالٌ ضالف يیگٕیُع یب يؽظو (َطجگبٌ التًبظ ایؽاٌ خبیگؿیُی ثب
يیکُُع؟
ٔ نؽکت يعؼا پبقص ظُْع ٔ ؼٔنُگؽی کُُع اگؽ يٕاؼظ فٕق انتجبِ اقت يكئٕالٌ يستؽو ظٔنت ٔ ٔؾاؼت َفت
Votre vie p

اخبار کارگری
صدور حكم سنگین  2سال زندان بری خسرو بوكانی فعال كارگری و عضو هیئت اجریی كمیته هماهنگی
خسرو بوکانی  ،فعال کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دوسال زندان
محکوم شد .
شعبه اول دادگاه انقالب ارومیه  ،حکم دو سال زندان  ،به اتهامات واهی و همچنین عضویت در کمیته هماهنگی را در روز
دوشنبه  7/4/9831به وی ابالغ کرد  .الزم به توضیح است كه ین حكم تا  22روز از زمان صدور آن قابل تجدید نظر در محاكم
تجدید نظر استان میباشد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،احضار و دستگیری کارگران و فعالین کارگری و دیگر فعالین
اجتماعی را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این گونه اقدامات ضد کارگری و غیر دمکراتیک است  .ما از همه تشکل ها و
نهاد های کارگری و تمامی انسانهای عدالت طلب می خواهیم که به این فشار ها و روش های سرکوب گرانه اعتراض کرده و
خواستار آزادی همه کارگران و فعالین کارگری شوند .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
7تیر9831
اخراج 92نفر از کارگران شرکت خدمات کشاورزی
بنابر خبر رسیده به دست ما ،روز یکشنبه12 ، 1389/6/4نفر از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی مقابل اداره کار سنندج
دست به تجمع اعتراضی زدند .این کارگران خدماتی هریک با  7تا  22سال سابقه کار ،دو ماه است که از کار اخراج شده و
پیمانکار مربوطه نیز هر ماه به تناوب  92 ،روز برای آنان بیمه پرداخت نموده و بیمه کامل یک ماه را برای آنان پراخت نکرده
است  .این در حالی است که این کارگران با قرارداد سفید امضاء در طول ماه مشغول بکار بوده و همچنین به دلیل استفاده قبلی
از بیمه بیکاری  ،در حال حاضر مشمول بیمه بیکاری نمی باشند  .در پی اعتراض این کارگران در مقابل اداره کار  ،متا سفانه
تا به امروز کسی به شکایت این کارگران رسیدگی نکرده است .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
7تیر9831

 ،تیر  089831سه شنبه،
دستگیری دو تن تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پاالیشگاه نفت آبادان و
کارگران پاالیشگاه آبادان در جنوب ایران نیز ،بدلیل همزمان با تجمع گروهی از کارگران معترض در تهران ،جمعی از
ی ِِ خود ،در مقابل در اصلی
.آن پاالیشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف عبور و مرور شدند بیکار ِ
واحد صنعت نفت مهم کشور ،در اعتراض به بنابر گزارشات منتشره ،صبح دوشنبه هفتم تیرماه ،حدود یکصد تن از کارگران آن
ی خود توسط مقامات مسئول ،در مقابل در
اصلی پاالیشگاه آبادان تجمع کردند که بعداز ساعتی نیروی انتظامی در محل بیکار ِ
.پیدا کرد و کارگران بدون ایجاد درگیری صحنه را ترک کردند تجمع حضور
.مسدود کردند کارگران معترض با تجمع و با دراز کشیدن مقابل درب ورودی ،کامال مسیر رفت و آمد را در اقدام بعدی،
با موبایل خود از تجمع بودند ،توسط چند لباس شخصی و با در جریان این اقدام ،دو نفر از کارگران که در حال فیلم گرفتن
.یک دستگاه ماشین شده و هنوز خبری از مکان دستگیری و وضعیت آنها منتشر نشده است ضرب و شتم مجبور به سوار در
پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود ،از امروز همچنین گروهی از كارگران كارخانه پارسمتال تهران ،در اعتراض به
واقع در میدان پاستور تهران دست به تجمع زدند .دلیل تجمع اعتراضی سیصد نفر از بامداد در مقابل دفتر ریاست جمهوری
و همچنین تصمیم كارفرما كارگر كارخانه پارسمتال ،اعتراض به پرداخت نشدن بیش از پنج ماه مطالبات معوقه 450 ،مجموع
.به اخراج كارگران قراردادی آن واحد تولیدی بود
كاهش قدرت خرید مردم ،از میزان تولیدات خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود که "تنها درسه ماه ابتدای سال جاری ،به دلیل
صدور حكم سنگین  2سال زندان بری خسرو بوكانی ".كارگران بسیاری بیكار شدهاند بسیاری از كارخانهها كاسته و در نتیجه
هماهنگی فعال كارگری و عضو هیئت اجریی كمیته
کمک به ایجاد تشکل های کارگری به دوسال زندان خسرو بوکانی  ،فعال کارگری و عضو هیات اجرایی کمیته هماهنگی برای
 .محکوم شد
هماهنگی را در روز انقالب ارومیه  ،حکم دو سال زندان  ،به اتهامات واهی و همچنین عضویت در کمیته شعبه اول دادگاه
تا  22روز از زمان صدور آن قابل تجدید نظر در محاكم دوشنبه  7/4/9831به وی ابالغ کرد  .الزم به توضیح است كه ین حكم
 .تجدید نظر استان میباشد
و فعالین کارگری و دیگر فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،احضار و دستگیری کارگران
گونه اقدامات ضد کارگری و غیر دمکراتیک است  .ما از همه تشکل ها و اجتماعی را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این
اعتراض کرده و و تمامی انسانهای عدالت طلب می خواهیم که به این فشار ها و روش های سرکوب گرانه نهاد های کارگری
 .خواستار آزادی همه کارگران و فعالین کارگری شوند
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کمیته
تیر7 9831
از کارگران شرکت خدمات کشاورزی اخراج 92نفر

نفر از کارگران اخراجی خدمات کشاورزی مقابل اداره کار سنندج  1389/6/4 ، 12بنابر خبر رسیده به دست ما ،روز یکشنبه
که از کار اخراج شده و تجمع اعتراضی زدند .این کارگران خدماتی هریک با  7تا  22سال سابقه کار ،دو ماه است دست به
بیمه پرداخت نموده و بیمه کامل یک ماه را برای آنان پراخت نکرده پیمانکار مربوطه نیز هر ماه به تناوب  92 ،روز برای آنان
دلیل استفاده قبلی است که این کارگران با قرارداد سفید امضاء در طول ماه مشغول بکار بوده و همچنین به است  .این در حالی
پی اعتراض این کارگران در مقابل اداره کار  ،متا سفانه از بیمه بیکاری  ،در حال حاضر مشمول بیمه بیکاری نمی باشند  .در
 .این کارگران رسیدگی نکرده است تا به امروز کسی به شکایت
کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های
تیر7 9831
-- ،تیر  089831سه شنبه،

