ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺑﺎزﻧﺸﺴـــــــــــــــﺘﮕﺎن
در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۳۹۸
ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺰدی ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨۀ
ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل ۱٣٩۸
ﮔﺮاﻧﯽ روز اﻓﺰون و ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده و درآﻣﺪی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﺳﻮق داده اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﯽ
ﭘﺮوا از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰﺷﺎن را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑۀ ﮐﺎرﮔﺮان از زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر« ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮرا و ﮐﻤﯿﺘۀ ﻣﺰد ِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن وﻇﯿﻔۀ ﺧﻮد
را ﺗﺄﻣﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ و اراده دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﺎن ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﻘۀ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻔﺮۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﻣﺰد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﺑﻪ ﻣﺰدی درﺧﻮر ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻫﻤﺖ و ﻣﺒﺎرزۀ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺰد ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان را دارد ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان را
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺬاﮐﺮۀ ﻣﺰد
ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی

ﯾﮏ ﻃﺮف اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ارادۀ آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و در
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﺗﻼش ورزﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ
در اﯾﺮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی از ﺑﺤﺚ و
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮای ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ و از ﻫﻤۀ اﻫﺮمﻫﺎی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺪرت ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺗﻨﻬﺎ راه

ﮐﺎرﮔﺮان اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪایﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ
ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ در زﻣﯿﻨۀ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ﺳﻄﺢ ﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺰدی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ رﻓﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﻣﺰدی ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨۀ ﺧﺎﻧﻮارِی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ )ﻣﺜﻼ ۴ﻧﻔﺮه(
ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ۱٣٩۸ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰد ،ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺪاﻓﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮرم ﻧﺪارد .ﺗﻮرم در اﯾﺮان دﻻﯾﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ و
دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ،از آن آﮔﺎه اﺳﺖ.
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر در اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻮﺑﺨﺖ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ،زﻣﺰﻣۀ اﻓﺰاﯾﺶ  ٢۰درﺻﺪی ﻣﺰدﻫﺎی اﺳﻤﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎل
 ۱٣٩۸ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺰد
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٢۰درﺻﺪ در ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ
و ﻓﻘﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮگ و ﺗﺒﺎﻫﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱٣٩٦ﺗﻌﺪادی از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺳﻄﺢ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺳﺎل  ،۱٣٩٧ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﻏﺮاﻗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺆﯾﺪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖاﻧﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در زﻣﯿﻨۀ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟۀ ﺧﺎﻧﻮار
ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﺎل  ،۱۳٩٦ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل ۱۳٩٦
ﺣﺪود  ٤۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎل و ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۳/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﺳﻪ و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳/۲۸ﻧﻔﺮ )ﺳﻪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
ﺻﺪم( ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار  ٤ﻧﻔﺮه در ﺳﺎل  ۱۳٩٦ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻌﺎدل  ۴/۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎدﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن( در ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﺮان
را ﺑﺮای ﺳﺎل  ٩٧ﺣﺪود  ۳٠درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  ۳٤درﺻﺪ

ﺑﺮآورد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ اﺳﺖ( .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒۀ
ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار  ٤ﻧﻔﺮه در ﺳﺎل  ۱۳٩٧ﺑﺎﯾﺪ  %۳٠ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨۀ ﺳﺎل  ۱۳٩٦اﻓﺰود ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨۀ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه در ﺳﺎل  ۱۳٩٧ﺑﻪ رﻗﻤﯽ در
ﺣﺪود  ٥.٥ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳٤درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒۀ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨۀ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار  ٤ﻧﻔﺮه در ﺳﺎل  ۱۳٩٨ﺑﺎﯾﺪ  %۳٤ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ٥.٥ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
در ﻣﺎه ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳٩٨ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻏﺮاق اﺳﺖ.
ﻣﺎ از ﻫﻤۀ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﻫﻤۀ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در
ﻣﺎه ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱٣٩۸ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی و ﮐﺎر ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد آن ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺳﯿﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮارﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺼﻤﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﺿﺮورت و
اﻫﻤﯿﺖ درﺟۀ اول اﺳﺖ.
 ۱اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﺣﻮﻣﻪ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﮔﺮوه اﺗﺤﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

