
 
 

  
   01/1392/  26                                                       (                                                                                                                            اکثریت) ارگان سازمان فداییان خلق ایران 

 

  (امو کارگریًیژه ن)           

 

 اطالعیو کمیسیٌن کارگری سازمان فداییان خلق ایران اکثریت

 شکایت، بیراىو است،

راه درست، ىمبستگی، مبارزه ً تشکل است    
تذًثال افشایص ًاچیش دذالل دستوشد، تْسظ ضْرای 

ػالی کارکَ در پی غیثت ًوایٌذگاى تطکلِای 

هستمل کارگزی ّ ساخت ّ پاخت ًوایٌذگاى 

ی ّاتستَ تَ دکْهت ّ ًوایٌذگاى دّلت ّ تطکلِا

کارفزهایاى اًجام گزفت هْجی اساػتزاضات ّ 

فؼالیت ُای کارگزی تَ افشایص ًا چیش دستوشد 

ػلیَ ضْرای ػالی کار ّ سایز هسْلیي ًِّادُای 

.  کارگزی دکْهتی سزاسز کطْر رادر تزگزفتَ

ایي ًارضایتی تمذری گستزدٍ ّ ػویك است کَ 

هت، کارفزهایاى ّ ًِادُای تَ سثة ًگزاًی دکْ

اصطالح کارگزی دکْهتی گزدیذٍ ّ آًِا را تَ 

تمال ّاداضتَ تطْریکَ ُز کذام اس آًِا تالش هی 

کٌٌذ ضوي تی تمصیز جلٍْ دادى خْیص ّ اًذاختي 

گٌاٍ ػذم افشایص هٌاسة دستوشد تَ گزدى دیگزی 

جِت هثارسٍ فزاگیز کارگزاى تزای افشایص ّالؼی 

هسیز درست خارج ّ تا دادى ّػذٍ  دستوشد را اس

تزاتز کزدى  ٣ُای تْخالی تی پطتْاًَ ای هاًٌذ 

سزاًَ یاراًَ، اختصاظ طلة هؼْلَ کار فزهایاى 

اس دّلت تَ کارگزاى ّ طزح ضکایت اس هصْتَ 

دستوشد تَ دیْاى ػذالت اداری ًتیجَ هثارسات 

کارگزی ّ تطکلِای هستمل کارگزی را تَ هثاتَ 

ش افشایص دستوشد تی اثز ًوایٌذ ّ ساسهاًگزاى جٌة

رًّذ رضذ ّ تْسؼَ تطکلِای هستمل هْجْد ّ 

ضکل گیزی تطکلِای سٌذیکایی هستمل را هختل 

.  ًوایٌذ

دَُ گذضتَ  ٣تطکلِای کارگزی دکْهتی در طْل 

دّش تَ دّش دکْهت ّ کارفزهایاى، تزای 

سزکْب ّ تخزیة تطکلِای هستمل کارگزی، خٌثی 

کارگزاى، جلْگیزی اس ادیا  کزدى اثزات هثارسات

ّ تْسؼَ سٌذیکاُا تَ هثاتَ ًِادُای تضویي کٌٌذٍ 

تِثْد ضزایظ هؼیطتی ّ دمْق سٌذیکایی کارگزاى، 

یمیٌا سِن تشرگی در پیذایص ّضؼیت دضْار اهزّس 

.  کارگزاى تَ ػِذٍ داضتِاًذ

 اگز دستوشد کارگزاى ُوَ سالَ کوتز اس هیشاى 

 

 

ّ درآهذ ّ سطخ  تْرم ّالؼی تصْیة گزدیذٍ

 سًذگی کارگزاى ُز سالَ در اثز ػذم افشایص

ًقتی مٌاد اًلیو یا قیمت 

برابر می شٌد  ۴فرًش کاال 

منطقی است کو قیمت کار ىم 

برابر  ۴با تٌجو بو قیمت دالر 

 شٌد

ّالؼی سمْط کزدٍ ّ ایٌک تَ سیز یک سْم خظ 

فمز رسیذٍ، یکی اس ػْاهل اصلی آى سزکْب 

ارگزی ّ دضْر ّ ًمص تطکل ُای ّالؼی ک

آفزیٌی ضذ کارگزی ػٌاصز ّاتستَ تَ تطکلِای 

دّلتی در ًِاد ّ هزاجغ تصوین گیزی، هاًٌذ 

 . ضْرای ػالی کار است

 

ایٌک ًیش کَ هسلَ افشایص دستوشد تا هسلَ تطکل 

درُن تٌیذٍ ضذٍ ّ ّجْد ایي دّ اس جاًة تسیاری اس 

 کارگزاى السم ّ هلشّم یک دیگز فِویذٍ هی ضْد،

 تطکل ُای دکْهتی ّ ػٌاصزی اس آًِا کَ سیز 

هصْتَ ًٌگیي ضْرای ػالی کار را اهضا کزدُاًذ، 

تا طزح تزفٌذ ضکایت تَ دیْاى ػذالت ادرای، 

کْضص هی کٌٌذ ُن کارگزاى را دًثال ًخْدسیاٍ 

تفزستٌذ ّ ُن لذرت گیزی ّ تْسؼَ تطکل ُای 

هستمل کارگزی تز تستز جٌثص افشایص دستوشد را 

.  ی تْاًذ تساط ضاى را تز ُن تزیشد، تَ سػنکَ م

 خْیص اس هیاى تزدارًذ

تا فزض ایٌکَ دیْاى ػذالت ادرای تَ ضکایت 

کارگزاى رسیذگی کٌذ، اّال هذت سیادی ایي لضیَ 

کص پیذا خْاُذ کزد کَ ایي خْد سطخ هثارسٍ را 

اس دالت تؼزضی تَ دالت اًتظار فزّ خْاُذ 

اداری جاًة کاست، دّها اگز دیْاى ػذالت 

کارگزاى را تگیزد، هؼلْم ًیست کَ دکْهت ّ 

کارفزهایاى تَ آى تي در دٌُذ، سْم ایٌکَ هزجغ 

رسیذگی هجذد تاس ُن ُویي تزکیة سزاپا 

 هایی کًٌْی خْاُذ تْد کَ هاُیت ّکارفز
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(   ًیژه نامو کارگری)  

   28  /01/1392 

                                                 

 

 

       

                                                          

 

درصذ تْرم  ٣١،٥ػولکزدش رّضي است، چِارم ایٌکَ اگز در ًِایت ضْرای ػالی کار تا پذیزش سطخ ًزر 

 ٨،٥تا  پایاى اسفٌذ هاُؼمة ًطیٌی کٌذ تا تْجَ تَ ایٌکَ ًزر تْرم رسوی درطْل سَ ُفتَ ًخست فزّردیي هاٍ

تَ ایٌِا اگز . درصذ رسیذٍ ّ تَ ادتوال تسیار ایي رًّذ تا ُویي سزػت تذّام خْاُذ داضت ٤٠درصذ جِص تَ 

درصذ لذرت خزیذ  ٧٠سمْط ارسش ّالؼی دستوشدُا در اثز سمْط لایر را ًیش اگز اضافَ کٌین، درّالغ 

 رفتَ،کارگزاى در اثز تْرم ّ سمْط ارسش لایر اس تیي 

 

.  خْاُذ ضذ خین تزى هطکل هؼیطت کارگزاى، ًَ تٌِا تالی خْاُذ هاًذ تلکَ لطؼا پیْستَ ّتٌا تز ای

تَ ًسثت افشایص لیوت دالر لیوت کار ُن تایذ تغییز کٌذ، ّلتی لیوت . ساس ّ کار افشایص دستوشد تایذ تغییز کٌذ

لك هی کٌذ هی تایست تا رضذ لیوت تزاتز هی ضْد کار ُن تَ ػٌْاى کاالیی کَ تْلیذ را ر ٤کاال تا افشایص دالر 

تگیزد تاسٍ هی ضْد اًذاسٍ لذرت خزیذ سال گذضتَ  ۴ُشارتْهاًی ضزیة  ٣٨٠ارس تغییز کٌذ، تٌاتزایي دمْق 

ایي جاست کَ سز کارگزاى را کالٍ گذاضتَ اًذ ُن کارفزهایاى ُن دّلت . آى ُن تذّى در ًظز گزفتي تْرم

توشد ًیست، هی تْاًین ادػا کٌین کَ کار در اصل یک کاال تزای هْضْع اصال تذث ُای پْچ کویتَ ُای دص

تزاتز هی ضْد هٌطمی است کَ  ۴تْلیذ تَ دساب هی آیذ هثل هْاد اّلیَ ّلتی هْاد اّلیَ یا لیوت فزّش کاال 

تزاتز ضْد ایي فزهْل دست ّ پای کارفزها ّ دّلت را تزای سیاٍ کزدى  ۴لیوت کار ُن تا تْجَ تَ لیوت دالر 

.  رگزاى تا دذی هی تٌذد ّ هْضؼی است کَ کارگزاى ًیش در چاًَ سًی هی تْاًٌذ تَ آى تکیَ کٌٌذکا

لاًْى کار ّ تثصزٍ ُای هزتْطَ آى، کَ تْسظ لاًْى گشار تؼثیي ّ تصْیة ضذٍ، در ّالغ اساص تؼییي  ٤١هادٍ 

.  دستوشد در ایزاى ّ ضْرای ػالی کار ػاهل تصوین گیزی ّ تؼثارتی هجزی آى است

تَ ػمیذٍ ها ساسّکار تؼییي دستوشد، در لاًْى کار در تِتزیي دالت ُن اگز اجزا ضْد، تٌِا سطخ سًذگی کارگز 

را هی تْاًذ ثاتت ًگاٍ دارد، ایي دردالی است کَ ُذف جٌثص کارگزی افشایص ّ ارتما هذاّم سطخ سًذگی 

تٌا تزایي تاکیذ تز . تت ًگاٍ داضتَ هی ضْدتا افشّدى هیشاى تْرم سالیاًَ سطخ سًذگی کارگز ثا. کارگزاى است

هثارسٍ جٌثص کارگزی ّ سٌذیکایی تطْرکلی تزای تِثْد . در ّالغ یک دیذگاٍ ػمة هاًذٍ است ٤١اجزای هادٍ 

.  ّ ارتمای سطخ سًذگی کارگزاى است ّ ًَ ثاتت ًگاٍ داضتي آى

ادشاب ّ سٌذیکاُای کارگزی، هتْجَ در توام کطْرُایی کَ اتذادیَ ُای کارگزی هستمل ّجْد دارًذ، آهاج 

.  ارتمای سطخ سًذگی ّ تِثْد ضزایظ کار ّ دمْق سٌذیکایی کارگزاى است ّ ًَ ثاتت ًگاٍ داضتي آى

اضافَ تز ایي تز خالف ایزاى در تسیاری اس کطْرُا، لزاردادُای دستجوؼی کار هٌجولَ تؼێیي هیشاى افشایص 

ّ کار فزهایی هٌؼمذ هی گزدد ّ دّلت در سهاًی کَ در ًمص دستوشد ّ دمْق هیاى اتذادیَ ُای کارگزی 

کارگز ّجْد دارد ّ  درػیي دال دك اػتصاب تزای. کارفزها ظاُز ًوی ضْد، هؼوْال ًمطی تَ ػِذٍ ًوی گیزد

 افتذ کَ دیي ّ یا لثل ّ تؼذ ّ پیص اس آغاس هذاکزات دستَ جوؼی، در صْرت پذیزفتَ ًطذى  کن اتفاق ًوی

دادیَ ُا اتذادیَ اس دزتَ اػتصاب خْاستَ ُای ات

.  تزای فطار تز کارفزهایاى تِزٍ تگیزًذ

در ایزاى ُن اکثزیت افزاد تصوین گیزًذٍ در 

کارفزهایی است، ُن  -ضْرای ػالی کار دّلتی

ًوایٌذگاى کارگزی فزهایطی ُستٌذ، ُن فؼالیت 

اتذادیِای پذیزفتَ ًیست، ُن ایٌکَ دّلت دخالت 

ر تؼییي دستوشد دارد ّ تاالخزٍ تیجا ّ جاًثذاراًَ د

ُن دك اػتصاب تَ هثاتَ ّسیلَ هْثز ّ تاثیزگشار 

تزای اثز گشاری کارگزاى تز لزادادُای دستَ 

.  جوؼی تَ رسویت ضٌاختَ ًوی ضْد

تزای افشایص ّالؼی دستوشد ُا ّ تِثْد ضزایظ 

سًذگی کارگزاى، فؼالیت ُای کارگزاى ّ 

جَ دگزگْى ساسهاًِای کارگزی هستمل تایذ هتْ

ًوْدى ساس ّ کارُای هْجْد اس طزیك ایجاد 

.  تطکلِای ًیزّهٌذ کارگزی تاضذ

تزای ًیل تَ ایي همصْد هی تْاى ّ تایذ اس ضزایظ 

ّ تستزی کَ فزاُن گزدیذٍ تزای تطکیل جثَِ 

ّسیؼی اس گزایطات درّى جٌثص کارگزی دْل 

افشایص دستوشد، دك تطکل ّ اػتصاب ّ آسادی 

.  سًذاًی تِزٍ گزفت فؼالیي کارگزی

ها ضوي هذکْم کزدى فؼالیت ُای هخزب افزاد 

تَ ظاُز کارگز ّ ًِادُای کارگزی ّاتستَ تَ 

دکْهت کَ سؼی دارًذ تا جار ّ جٌجال رساًَ ای 

هسیز هطالثات تَ دك کارگزاى را تَ سزاب 

ضکایت تَ دیْاى ػذالت اداری سْق دٌُذ ّ تا 

ّ ػلیَ فزیة کارگزاى ػلیَ دك ّ دمْق آًاى 

تطکل ُای هستمل کارگزی، هثارسات جٌثص 

سٌذیکایی کارگزی ایزاى را در تیزاَُ ضکایت تَ 

دیْاى ػذالت اداری دْل افشایص دستوشد سْق 

دٌُذ، کارگزاى را تَ اداهَ هثارسٍ ّ گستزش آى 

یص دستوشد ّ دوایت اس تطکل ُای دْل افشا

هستمل ّ ساسهاًگزاى دزکت ُای اػتزاضی فزا 

هی خْاًین ّ اطویٌاى دارین کَ هطالثَ افشایص 

دستوشد، در پزتْ ُوثستگی ّ ساسهاى یاتی ّ 

گستزش اػتصاتات ّ اػتزاضات کارگزی است کَ 

 .هتذمك خْاُذ ضذ

  

 

گزٍّ کار کارگزی ساسهاى فذاییاى خلك ایزاى 

 (ثزیتاک)
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(ًیژه نامو کارگری)    

28/01/1392 

 

 گسارش

کارگراى فصلی 
 اىدستفروش

 دوره گرد
 

ُشفجخ ایي داعتبى تکشاس هی :تغٌین
ؽْد،کبسگشاًی کَ کٌبس جذّل خیبثبى ّ 

هیذاى افلی ؽِش ًؾغتَ اًذ ّ هٌتظش 
ًیؼ تشهض خْدسّ ّ سُگزسی ُغتٌذ کَ 

سلبثتؾبى دس ظبُش ثَ  کبسگش کٌذ، تمبضبی
صّسثبصّیی اعت کَ داسًذ ّ ثَ اصای آى ًبى 

ُبیؾبى سا تبهیي هی کٌٌذ عفشٍ . 

ثَ گضاسػ خجشًگبس التقبدی خجشگضاسی 
تغٌین، ایي دعتَ اص کبسگشاى کَ دسآهذ 

سّصاًَ ؽبى ثغتگی ثَ ؽشایظ آة ّ ُْا ، 
صّس ثبصّ ّ ًظش فبدجبى کبس داسد ثَ افطالح 

ًبهیذٍ هی ؽًْذ آًِب ُش " اى فقلیکبسگش"
فجخ ثب ایي ًگشاًی اص ثغتش ثشهی خیضًذ 

 .کَ هجبدا اهشّص کبسی پیذا ًکٌٌذ

ُبی  ثیؾتش ایي کبسگشاى دس لغوت
عبختوبًی هؾغْل فؼبلیت ُغتٌذ کَ 

هبٍ عبل ثشای کبس کشدى  7تب 6تٌِب   هؼوْوًال 
ایي کبسگشاى کَ ثذًَ افلی . فشفت داسًذ

سا تؾکیل هی  عبخت ّ عبص هغکي
دٌُذ، ُوْاسٍ ثشای اهٌیت ؽغلی خْد 

 .اثشاص ًگشاًی داسًذ

هغؤّوى ُیج ؽغل جبیگضیٌی سا ثشای 
آًِب پیؼ ثیٌی ًکشدٍ ّ ُوْاسٍ آًِب دس 

صهبى سکْد کبس ثشای تبهیي هؼیؾت خبًْادٍ 
 .ثَ دبل خْد سُب هی ؽًْذ

 نه هسد خىبی دارین نه بیوه*

ص پبداػ ّ ًَ ثیوَ ، ا ًَ هضد خْثی داسین 

ػیذی ُن کَ خجشی ًیغت ، اگش ثالیی 
عشهبى ثیبیذ هؼلْم ًیغت عشًْؽت 

سّی . هی ؽْدچَ  ُوغش ّ فشصًذهبى 
داسثغت سفتي ّ کبس کشدى دس ثلٌذی آعبى 

ًیغت ، اهب کبسگشاى فقلی چبسٍ ای جض 
ایي ًذاسًذ کَ ثب ّجْد ُوَ عختی ُب تي 
. ثَ کبسی ثذٌُذ تب ثتْاًٌذ اهشاس هؼبػ کٌٌذ

ُبی ػجبط یکی اص کبسگشاى  ایٌِب فذجت
فقلی اعت کَ اص هؾِذ ثَ تِشاى 

 .هِبجشت کشدٍ اعت

ّی دسثبسٍ دْادث ًبؽی اص کبس ثشای 
دْادث ًبؽی اص :کبسگشاى فقلی هی گْیذ

کبس ثشای کبسگشاى فقلی ّ عبختوبًی 
افتذ ّ دضْس  ثغیبس ثیؾتش اتفبق هی

تْاًذ هبًغ  ُب هی ثبصسعبى دس ایي ثخؼ
دْادحی ًظیش لطغ ػضْ ّ یب فْت ّلْع 

ًظبستی ّجْد  کَ هتبعفبًَ  کبسگشاى ؽْد 
ػجبط کَ ًجؼ چِبس ساٍ اهبم .ًذاسد

خویٌی کٌبس دیْاس ایغتبدٍ ّ چؾن ثَ 
ثب اثضاس . ُب دّختَ اعت سفت ّ آهذ هبؽیي

هؼوْوًال دس : گْیذ ًبسضبیتی اص ؽغلؼ هی
طْل ُفتَ عَ سّص ثیؾتش کبس ًذاسم، اگش 

یبس ثبؽذ گبُی ثؼضی  ؽبًظ ثب هي
کبسُب ثیؾتش اص دّ یب عَ سّص طْل 

کؾذ هی . 

کبسگشاى : دُذ ایي کبسگش فقلی اداهَ هی
دٌُذ  افغبًی ثب دمْق پبییي تي ثَ کبس هی
سًّذ،  ّ ثیؾتش هشدم ُن ثَ عشاؽ آًِب هی

تْاًین  ؽغل هب ثَ فْستی اعت کَ ًوی
.سّی دس آهذ سّصاًَ آى دغبة ثبص کٌین  

نه  دارین نه هسد خىبی 
بیوه ، از پاداش و عیدی 

هن که خبری نیست ، اگر 
بالیی سرهاى بیاید هعلىم 
نیست سرنىشت هوسر 

شىدهی چه  و فرزندهاى   

ّی ثب اؽبسٍ ثَ ایٌکَ ًَ ثیوَ ُغتین ًَ 
تضویٌی ثشای ؽغلوبى ّجْد داسد اظِبس 

ُفتَ آخش عبل گزؽتَ پبی  : هی کٌذ
یکی اص دّعتبًن دس هذیظ کبس ؽکغت، 

فبدت کبس فمظ ُضیٌَ گچ گشفتي پبیؼ سا 
داد، ایي دس دبلی اعت کَ اّ دس دبل 

فشصًذ خبًَ ًؾیي ؽذٍ 3دبضش ثب داؽتي 
اعت ّ ُیچ همبم هغئْلی ثَ فکش 

ای ثشای  کبسگشاى فقلی ًیغت ّ پؾتْاًَ
  هب ّجْد ًذاسد

ُوبًٌذ فذجت ُبی ػجبط اص صثبى کبسگشاى 
فقلی دیگش ؽٌیذٍ هی ؽْد، ایي دس 

لیغت کَ ثبسُب اص صثبى هغئْوى طشح دب
عبهبًذُی کبسگشاى فقلی سا ؽٌیذین اهب 

 .تٌِب دس دذ فذجت ثبلی هبًذ
ثی هغئْلیتی ثشخی ًِبدُب ثبػج تؼْیك 

.ایي طشح تب کٌْى ؽذٍ اعت اجشای  
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اًتظبس هی سّد ثش اعبط  اهب دس ایي هیبى 
لبًْى ّصاست تؼبّى، کبس ّ اهْس اجتوبػی ثَ 

ّلی اهش اؽتغبل ثب جذیت ایي ػٌْاى هت
 96هؾکل سا دًجبل ّ طجك ثٌذ الف هبدٍ 
 لبًْى کبس دس خقْؿ گشفتي دك ایي 

 کبسگشاى الذام کٌذ

 

 اگش عبهبًذُی کبسگشاى فقلی دس چبسچْة
طشح اًجبم ؽْد، ػالٍّ ثش ایٌکَ تجؼبت 

ًبؽی اص ثالتکلیفی ایي ًْع کبسگشاى 
کبعتَ هی ؽْد، تکلیف ؽِشداسی ّ ًِبد 
ُبی ریشثظ دس عبهبًذُی ًبٌُجبسی ُب ّ 

آعیت ُبی اجتوبػی دس استجبط ثب پذیذٍ 
ُبیی هبًٌذ دضْس کْدکبى یب دعتفشّؽبى 

 .هغتمش دس چِبسساُِب سّؽي خْاُذ ؽذ

                             

(ًیژه نامو کارگری)    

28/01/1392 

ثب ایي ّجْد هْضْع کبسگشاى فقلی ّ 
پیبهذُبی ًبؽی اص آى ُوچْى ثغیبسی اص 

آعیت ُب ّ ًبٌُجبسی ُب، عبل ُب دس 
 تِشاى ثالتکلیف هبًذٍ ّ سُب ؽذٍ اعت

 

دستفروشی کارگراى 
 فصلی در بهار

ى ّ ثشخی اص کبسگشاى فقلی دس ایبم صهغتب
ثشای اهشاس هؼبػ ثَ ًیوی اص پبییض ّ ثِبس 

دعتفشّؽی ّ هؾبغل کبرة سّی هی 
آّسًذ کَ ُویي اهش ًیض ُضیٌَ ُبی صیبدی 

ادی ّاسد هی سا ثَ جبهؼَ ّ چشخَ التـ
 .کٌذ

 
افضایؼ سّصاًَ ثیکبساى دس کؾْس، یبفتي 

ؽغل سا ثَ یکی اص هجبدج هِن دس 
ثغیبسی اص خبًْادٍ ُب تجذیل کشدٍ اعت، 
ثبو ثْدى ًشر ثیکبسی دس ثشخی اص اعتبى 

ُبی کؾْس هؾکل ُبی فشاّاًی سا ایجبد 
کشدٍ اعت ، ثَ طْسی کَ ثشخی اص جْاًبى 

ثَ اهیذ آًکَ دس ؽِشُبی ثضسگ ثتْاًٌذ 
 . ؽغلی ثیبثٌذ ثَ ًبچبس هِبجشت هی کٌٌذ

 
ًجْد اهٌیت ؽغلی هْضْػی اعت کَ 
ُوْاسٍ ًگشاًی کبسگشاى ؽبغل سا داهي 

، چشا کَ ثشخی اص ّادذُبی هی صًذ
التقبدی ثَ دویل گًْبگْى دس ؽشایظ 

کًٌْی دس هؼشك تؼطیل ُغتٌذ ّ کبسگشاى 
آًِب ًغجت ثَ اص دعت دادى ؽغل خْد 

 .تِذیذ هی ؽًْذ
 

دکبیت ثبلش هبًٌذ ػجبط اعت، ّی یکی 
دیگش اص کبسگشاى فقلی اعت کَ پؾت 
چشاؽ لشهض تْدیذ هؾغْل فشّختي گل 

هی کٌذ کبسگشی سا اص ثؼذ ّی اظِبس . اعت
اص عشثبصی ؽشّع کشدٍ ّ اص ُویي طشیك 

کٌذ اػ سا تأهیي هی هخبسج خْد ّ خبًْادٍ . 
 

هؼوْو اص اّویل فقل : دُذ ثبلش اداهَ هی
صهغتبى تب ًیوی اص ثِبس ّ پبییض ثیکبس 

فشصًذ داسم ّ ثب 4ُغتین، اص آًجب کَ 
ام فلج هی ؽْد هججْسم دس  ثیکبسی صًذگی

ُبی عبل دعتفشّؽی کٌن ایي هبٍ . 

ای دس دبؽیَ سّعتبُبی  ّی کَ خبًَ
سّصی دعت : گْیذ هبصًذساى داسد، هی

خذاعت، اهب صهغتبى ّ تبثغتبى ثبیذ فجخ 
عبػت ؽؼ ثیبیین عش چِبس ساٍ تب ؽبیذ 

خیلی اص سّصُب ُن کبسی . کبسی پیذا ثؾْد
آیذ اهب ثشای آًکَ ؽشهٌذٍ صى  گیشهبى ًوی

ثب دعت فشّؽی  ّ ثچَ ًؾْین هججْسین
آداهظ دس پبسکِب ّ گل فشّؽی عشچِبس 

.ُب اهْسات خْد سا ثگزاسین ساٍ  

 
 

 دبیر کل کانٌن عالی انجمنيای صنفی کارفرمایی ایران 

خانٌاده چيار نفره یک   ىسینو

ىسار تٌمان 200میلیٌن ً   

تَ دلیل اّضاع ًاهٌاسة التصادی تخص »

 خصْصی ایزاى تزای افشایص دستوشدُای سال

درصذ آهادگی ًذاضت ١۵تیطتز اس  ٩٢ هشد  /

ُای سًذگی  کارگزاى هتٌاسة تا ُشیٌَدستوشد 

افشایص ًیافتَ است اها تا دّلت اّضاع التصادی را 

ُا ّجْد ًذارد تِثْد ًذُذ اهکاى افشایص دستوشد  

دتیز کل کاًْى ػالی اًجوٌِای صٌفی کارفزهایی 

دی تَ دلیل ضزایظ ّخین التصا: ایزاى اػالم كزد

٢۵تسیاری اس کارفزهایاى دتی تا افشایص   

 .درصذی دذالل هشد ًیش هخالف تْدًذ

: هذوذ ػطاردیاى تا اػالم ایي هطلة تَ ایلٌا گفت

ُای  لثْل دارین کَ هشد کارگزاى هتٌاسة تا ُشیٌَ

سًذگی افشایص ًیافتَ است اها ّالؼیت ایي است کَ 

تا دّلت اّضاع التصادی را تِثْد ًذُذ اهکاى 

ُا تا تْرم ّجْد ًذارد سایص هتٌاسة دستوشداف .  

ُای  ُن اکٌْى تَ دلیل اجزای سیاست: ّی گفت

ُای یک خاًْادٍ چِار ًفزٍ  غلظ التصادی، ُشیٌَ

تا تیص اس یک هیلیْى ّ دّیست ُشار تْهاى 

افشایص یافتَ ّ ایي دردالی است کَ دذالل هشد 

ُشار تْهاى تؼییي ضذٍ است ۵٠٠کارگز کوتز اس  .  

ّلتی : یي فؼال كارفزهایی تخص خصْصی گفتا

دّلت تَ جای پزداخت هطالثات پیواًکاراى درصذد 

ُای ًمذی  استوزار اجزای سیاست پزداخت یاراًَ

تَ ُوَ هزدم تْدٍ ّ دتی تزای افشایص هثلغ یاراًَ 

ُا ّجْد  کٌذ، اهکاى افشایص دستوشد تالش هی

  .ًذارد

د دّلت تایذ تا ایي ضزایظ خْ: ػطاردیاى تاكیذ كزد

.ّػذٍ جثزاى کوثْد هشد را تَ کارگزاى تذُذ  
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