
 اخباروگزارشات کارگری 21 آبان ماه 1399

پرداخت عدم به اعتراض تراورس)در کشور(شرکت آهن راه کارگران وتجمعات اعتصاب جدید دور -              
قوه زدوبند و دادها قرار تجمیع طرح نشدن اجرایی منجمله شغلی امنیت ونداشتن بیمه وحق حقوق                  بموقع

 قضائیه با مدیران شرکت

  +اعتصاب وتجمع کارگران ثابت ورسمی تراورس ناحیه خراسان  مقابل دادستانی

 +اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

و نمیشیم خارج منزل از نشه پرداخت کامل حقوق یک برج سر شرکت: اگر به معترض کارگران                  اخطار
 سرکار نمیایم

 +اعتصاب کارگران راه آهن ناحیه زاگرس

 +اعتصاب کارگران راه آهن کرج و همچنین شمال شرق1

ماه و6 حقوق ماه 4 پرداخت عدم به دراعتراض تهران متروی 5 خط کارگران اعتصاب روز                  +دومین

 حق بیمه

  +پیام همبستگی کارگران شمال 2 از اعتصاب سراسری

 - رفع ممنوع الورودی 15 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 - اعتراض به اقدامات نژادپرستانه مسئوالن درایران :

 چرا خواهرم نمی تواند در کشوری که  به دنیا آمده سیم کارت داشته باشد؟

  - بیانیه کنشگران صنفی آموزش فارس به مناسبت آزادی محمد حبیبی

 - خواجه نصیری که در غیاب شورای صنفی به سوی پولی سازی می تازد

مقابل کشاورزی جهاد توسط اراضیشان تملک به شهریارنسبت بکه روستای اهالی اعتراضی تجمع -              
 قوه قضائیه

 - تجمع اعتراضی اهالی روستای خیرآباد قم  نسبت به قطعی برق مقابل استانداری

 - اعتصاب صاحبان کارخانه های ماسه شویی میانه برای افزایش قیمت

اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع با بورس خرد و حقیقی سهامداران از جمعی اعتراضات ادامه -                 
 بهادار

 - جان باختن یک کارگر درحادثه ریزش سقف ساختمان دو طبقه شیراز

 - جان باختن یک کارگر جوان در گلشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع

پرداخت عدم به اعتراض تراورس)در کشور(شرکت آهن راه کارگران وتجمعات اعتصاب جدید              *دور

قوه زدوبند و دادها قرار تجمیع طرح نشدن اجرایی منجمله شغلی امنیت ونداشتن بیمه وحق حقوق                  بموقع
 قضائیه با مدیران شرکت



شرق ،شمال ،کرج خراسان،زاگرس،ورامین نواحی کشوردر آهن راه آبان،کارگران 21 چهارشنبه             روز
بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان بیشترصدای هرچه انعکاس برای تهران متروی 5               1وخط

قوه زدوبند و دادها قرار تجمیع طرح نشدن اجرایی منجمله شغلی امنیت ونداشتن بیمه وحق                 حقوق
 قضائیه با مدیران شرکت دست از کارکشیدند وتجمع کردند.

  +اعتصاب وتجمع کارگران ثابت ورسمی تراورس ناحیه خراسان  مقابل دادستانی

و حقوق دریافت عدم به اعتراض در خراسان ناحیه تراورس آهن راه آبان،کارگران 21 چهارشنبه                 روز
ومقابل کارکشیده از دست شغلی امنیت نداشتن و رمضان ماه بن همچنین و تجمیع خصوصا                 مزایا

 ساختمان دادستانی تجمع کردند.

 

 +اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

و نمیشیم خارج منزل از نشه پرداخت کامل حقوق یک برج سر شرکت: اگر به معترض کارگران                  اخطار
 سرکار نمیایم

در منتشره قبل از اعتصاب فراخوان به پاسخ در ورامین آهن راه آبان،کارگران 21 چهارشنبه                 روز
  شبکه های اجتماعی دست از کار کشیدند واجتماع کردند.

تجمیع مسله همچنین و مزایا و حقوق باید دادن درخواست همچنین تراورس دادی قرار                کارگران
توصیف ظالمانه را کار این داده رای آریا منصور امیر بنفع دادگاه اینکه و شود فصل و حل                    کارگران

 کردن .



جلوی نه دیگر نشه واریز بیمه همراه به کامل حقوق یک ماه سر اگر که کردند تهدید ورامین                    کارگران
و نمیان کار سر به خط کارگر نه و راهبان نه و راهدار نه .فقط میکنیم تجمع نه و میگیریم را                       قطار

 آقایون خودشون بیان قطارهارو رد کنند

و نمیشیم خارج منزل از نشه پرداخت کامل حقوق یک برج سر اگر که شده داده اخطار شرکت                    به
 سرکار نمیایم

 

 +اعتصاب کارگران راه آهن ناحیه زاگرس

حقوقی و معیشتی بد وضعیت بدلیل امروز هم زاگرس ناحیه آهن راه آبان،کارگران 21 چهارشنبه                 روز

  و از همه مهمتر رای که به نفع گروه امیر منصور آریا صادر شد دست به اعتصاب زدند.

حساب بحث بیشتر فقط شد ابالغ داوری هیئت سوی از که صادره کردند:رای اعالم اعتصابی                 کارگران

بد وضعیت اصلی مشکل صورتیکه بوده.در گروه و سازی خصوصی سازمان بین دفتری های کتاب                 و
نگرفته قرار شده صادر رای در توجه مورد ابدا .که است پرسنل سامان سرو بی موقعیت و                   معیشتی

  است .

و شد پخش یک شبکه از که عامل مدیر آقای سوی از شده تهیه وفیلم کرج در کارکنان فرزندان با                      جلسه

عمومی ذهن کردن منحرف جهت در همه . گرفت صورت اقتصاد رادیو با که ای مصاحبه                  همچنین
دارد .جا بود داوری هیئت رای در گذاری واثر پرسنل شرایط دادن نشان مطلوب بمنظور داوری                  هیئت

 که مسئولین قضایی بخاطر نشر اخبار دروغ موضوع را رسیدگی کنند .



 هیئت داوری باید همه جوانب را در نظر میگرفتند و بعد رای میدادند .

 بوی خیانت در صدور این رای زیاد است .

 درهمین رابطه:گزارشی درباره اعتصاب کارگران زاگرس

کل اداره ناحیه بودند،به دراعتصاب هم راهداروراهبان حتی که تفاوت بود،بااین کلی              امروزاعتصاب

دادستان رابچرخانید،شوراپیش خط اداره کارنمیکنیم،خودتان وجه هیچ به کردیم           اعالم
 شهررفتندوفرمانداردرجریانه،بنوعی اعتصاب مااستعفای دسته جمعیست.

 +اعتصاب کارگران راه آهن کرج و همچنین شمال شرق1

های شبکه در هم شرق1 شمال همچنین و کرج آهن راه کارگران اعتصاب آبان،خبر 21 چهارشنبه                  روز
 اجتماعی منتشر شد.

 همراه با این خبر افشاگری بشرح زیر منتشر شد:

  الزم به ذکر است خرابکاری که تراورس در راه آهن به بار آورده هیچ شرکتی به بار نیاورده

در دزدی است آن رساندن فروش به و اندیمشک کارخانجات درختان قطع حال در شرکت این اکنون                   هم

  روز روشن هیچ قانونی هم حتی قوه قضاییه نمی تواند مانع کار این خانواده امیر منصور آریا شود

 رشوه دادن یکی از شیوه های رایج تراورس شده

ماه و6 حقوق ماه 4 پرداخت عدم به دراعتراض تهران متروی 5 خط کارگران اعتصاب روز                  +دومین
 حق بیمه

تراورس) تهران(شرکت متروی 5 خط کارگران متوالی، روز دومین برای آبان 21 چهارشنبه               روز

از دست بیمه حق ماه و6 حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش                  برای
 کارکشیدند.

  +پیام همبستگی کارگران شمال 2 از اعتصاب سراسری

مناطق بقیه همراه بزرگ حرکت این تو 2 شمال آهن راه کارگرای ما اومده پیش شرایط به                   باتوجه
 خواهیم بود .

باید نداریم شرکت این تو شغلی امنیت وهیچ آوردن پیش واسمون تراورس شرکت مدیران که شرایطی                  با
 تعیین تکلیف شه وگرنه فقط شرمندگی و سرشکستگی جلوی خونواده برامون میمونه .

کنار در وراهنمایهاتون بزرگان شما پشتیبانی با بزرگ جمع این در کوچک عضو یه عنوان به                  اینجانب
 شما خواهم بود و در راستای احقاق حق پیش خواهیم رفت.

 *رفع ممنوع الورودی 15 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

برسرکارشان کارگران واین شد رفع تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگر 15 الورودی               ممنوع
 بازگشتند.



بازگشت وشرایط چگونگی درباره الورود ممنوع وکارگران تپه هفت کارگران به موسوم های               کانال
 بکارشان خبری منتشر نکرده اند.

فیلم کارگردانانشان که سینمایی های فیلم مانند تپه هفت کارگران گذشته دوره چند اعتراضات                وهمچون

کارگران اعتراضات از دور گذارند،این می برجا سئوال ببینندگان برای که رسانند می بپایان طوری                 را
 هفت تپه با برجا ماندن سئوال برای فعالین کارگری،اجتماعی وسیاسی بطور موقت خاتمه پیدا کرد.

فعالین بین ها تتنش اختالفات به و است گذاشته برجا منفی تاثیرات تاکنون روش این                 البته
 کارگری،اجتماعی وسیاسی دامن زده است.

بازداشت درمیان که تپه هفت شرکت کارگران از یکی سلمانی بهمنی آبان،یوسف 21 چهارشنبه روز                 اما
کارگران بازگشت تایید ضمن قضائیه قوه به وابسته میزان خبرگزاری با گفتگو است،در بوده                شدگان

 اخراجی به کار گفت: در حال حاضر مشغول به کار هستیم.

به ویژه رسیدگی و تپه هفت نیشکر مشکالت رفع برای قضایی دستگاه تالش های از تشکر ضمن                  بهمنی

کارگری شرایط بسیار بهبود به منجر گذشته) سال های به (نسبت که کارخانه این با مرتبط قضایی                  پرونده
پرداختی ها وضعیت تپه، هفت شرکت موضوع به قضاییه قوه ورود زمان از گفت: است شده تپه هفت                   در

 بهبود یافته و اکنون نیز معوقات تا پایان شهریور ماه پرداخت شده است.

عنوان است یافته کاهش نیز تپه هفت شرکت کارگران مشکالت مدت این طول در اینکه بر تاکید با                    وی

برای که مشکالتی از ضمنا داریم. معیشت دغدغه و هستیم خود حقوق مطالبه دنبال به تنها ما                   کرد:
 فعالین کارگری این شرکت ایجاد می شود گالیه داریم و خواستار رفع این مشکالت هستیم.

این مشروط بکار بازگشت از ای اطالعیه طی هم تپه نیشکرهفت صنعت و کشت شرکت عمومی                  روابط
ازتاریخ بط زیر کارگران کار به بازگشت با شرکت مدیریت نوشت: وازجمله خبرداد               کارگران

موافقت مشروط صورت به کاری وانضباط شئونات کلیه رعایت ضرورت به             ٩٩/٠٨/٢١باعنایت
 نموده اند.

اندازی راه و وکرنا دربوق دمیدن با وبسیج امنیتی،اطالعاتی نیروهای به وابسته های               خبرگزاری
برداری بهره به اسالمى شوراى مجلس نمایندگان اهوازو جمعه امام هاى پیگیرى پیرامون               تبلیغات

 جناحیشان ادامه دادند.

 *اعتراض به اقدامات نژادپرستانه مسئوالن درایران :

 چرا خواهرم نمی تواند در کشوری که  به دنیا آمده سیم کارت داشته باشد؟

ایران در افغان مهاجران وضعیت به بارها که ایران سینمای افغانستان اهل بازیگر حسینی،                فرشته
نداشتن دلیل به که دانش آموزش خواهر از روایتی خود اینستاگرامی پست جدیدترین در کرده،                اعتراض

 اجازه خرید سیم کارت نتوانسته در کالس مجازی خود شرکت کند، منتشر کرده است.

ایران سینمای تبار افغان بازیگر حسینی، 1399فرشته آبان 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                برپایه
 در اینستاگرام خود نوشت:



که می شود متوجه مادرم کند، شرکت آنالین مدرسه ی در نتوانست کوچکم خواهر وقتی صبح                "امروز
مادرم به معمول طبق و می گوید را مشکل و می رود مخابرات به آمده، پیش برایش مشکلی                  سیم کارتش

 می گویند “ صاحاب سیم کارت باید بیاد! ”

زمانی مادرم برای و بوده کارت سیم خرید به قادر که بوده فردی یک سیم کارت صاحاِب این                   حاال

مدارک اینکه برای بخرد سیم کارت نمی تواند خودش من *مادر چون کرده، خریداری              سیم کارت
 اقامتی اش “کارت آمایش” است*

 و حاال در دسترس نیست این صاحاب سیم کارت!

 

ایران در “قانونی” می کنم تاکید “قانونی” صورت به که هایی افغانستانی که کارتی ست آمایش                کارت
 زندگی می کنند، دارند.

تماس من با مادرم نمی فروشند. هم جدیدی کارت سیم او به و نمی کنند حل را مادرم سیم کارت مشکل                    پس
گریه را امروز همه ی و بگیرد یاد درس نتوانست زهرا داشتم، بدی خیلی روز “امروز گفت و                   گرفت

 کرد. گفت من هم امروز در مخابرات گریه کردم چون هیچ کار دیگری نتوانستم بکنم!

 من اینجا می نویسم چون مسئولی را نمی شناسم که بروم پیشش وگالیه و شکایت کنم!

 اما اینجا می نویسم بلکه مسئول یا مسئولینی دیدند!

سال هر شما خود که مدارکی با و “قانونی” کامًال صورت به من، مادر من، خانواده ی مسئول! خانم یا                     آقا
 برای تمدیدش مبالغ نه چندان کمی را دریافت می کنید در این کشور زندگی می کنند!

 پس چرا حق خرید سیم کارت ندارند؟

روز هر و بخواند درس خاطر آرامش با بتواند نباید آمده دنیا” “به آن در که کشوری در من خواهر                      چرا
 نگران چیزی باشد؟

صحبت ایرانی” “فارسِی و نمی داند را نژاد فرق حتی من خواهر که بدانید است بهتر مسئول خانم یا                    آقا
 می کند پس اگر گریه می کند فقط برای این است که می خواهد درس بخواند.

این به که می کنم درخواست ساخته است ازش کاری که هرکسی از و شما از و می نویسم اینجا در                    من
 مسئله رسیدگی کنید!

و خیابان ها به دارم خاطر تعلق احساس و شدم بزرگ اینجا و آمدم دنیا به پیش سال ٢٣ کشور این در                       من

 آدم هایش.

 پس تکلیف مارا مشخص کنید!

از بعد هنوز چیست مشکالت و بازی ها این خب که می کنیم زندگی قانونی و داریم قانونی مدارک                   اگر
 سال ها؟

 اگر این مدارک از نظر شما نا کار آمد است که خب فکری برای مدارک بکنید؟



مشکل یک نباید حتی که چیز ترین بی ارزش برای کرده گریه مخابرات در امروز من، عزیز من،                   مادر
 به حساب بیاید!

 من منتظر پاسخی هستم از طرف هر مسئولی! "

  *بیانیه کنشگران صنفی آموزش فارس به مناسبت آزادی محمد حبیبی

 هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید

  پرستو به بازگشت زد نغمه ی امید

و وجود از که مدارسی و زند می پرسه برزن و کوی در مرگ و بیماری شبح که سیاه و سرد خزان  ی                        در

جای به وحشتناک سکوتی زنگ و اند شده متروک و ساکت زمین ایران فرزندان ی شادمانه                  غریوهای

امیدی روح ، بند از حبیبی محمد رهایی بخش مسرت خبر ؛ است حاکم مدارس فضای بر هیجان و                     شور
  در کالبد در حال احتضار جامعه فرهنگی دمید و بارقه ی شادی در چشم فعاالن صنفی درخشید .

برای اش اراده استواری و صالبت که یافت رهایی بند از افتخار با مردی ، زده غم خزان ا ین                     در

  اصالح و تغییر آموزش و پرورش در تاریخ جنبش صنفی معلمان ایران بی نظیر است .

برای بهتر فردایی تحقق جهت در راسخ عزمی با کرد می هویدا اسرار که بود این جرمش که                    و ی

سیستم های تباهی ، شیوا قلمی با مخاطره پر مسیر این در و است نموده تالش بوم و مرز این                      فرزندان

لحظه نه و داده راه دل به تردید ای ذره نه مسیر این در وی . است ساخته پدیدار را پرورش و                        آموزش
  ای احساس  خستگی کرده است و تا آخر قهرمانانه برای تحقق آرمان هایش ایستادگی نموده است .

جامعه الوصفی زاید شعف و شور و است شده رها بند از افتخار با و پیروزمندانه حب  یبی محمد که                     اکنون

اینکه جای به و شوند آزاد زودی به نیز دربند معلمان سایر است امید ؛ است فراگرفته را                    فرهنگیان

پرورش و آموزش از اخراج همچون ای ظالمانه احکام مشمول و باشند زنجیر و غل در دلسوز                   معلمان
سیستم در ماندگار و مثبت تحوالت منشا سر و بازگردند درس کالس یعنی خود واقعی جایگاه به                   شوند
 آموزشی ایران باشند و کشتی طوفان زده ی نظام آموزشی ایران را به سر منزل مقصود رهنمون شوند .

و ایشان ی خانواده به بند از حبیبی محمد آزادی شادباش و تبریک ضمن فارس آموزش صنف  ی                   کنشگران

فعاالن و فرهنگیان ی جامعه از ؛ ایران فرهنگی جامعه و وی فرهنگی و صبور همسر خصوص                   به
آزادی و پرورش و آموزش به حبیبی محمد بازگشت خواستار تمام جدیت با نمایند می درخواست                  صنفی

 سایر معلمان دربند و حذف نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی باشند.

 *خواجه نصیری که در غیاب شورای صنفی به سوی پولی سازی می تازد

مسئولین بی توجهی دلیل به طوسی نصیرالدین خواجه دانشگاه صنفی شورای که بود ٩٩ مرداد                اواسط

 دانشگاه به درخواست های مکرر شورا و دانشجویان استعفای خود را به دانشگاه اعالم کرد.

را مجازی آموزش مشکالت درباب شورا نامه های به دادن جواب زحمت حتی آن از پیش که                  مسئولینی

به توجه مقابل در خود مقاومت به گذشته همچون شورا، اعتراضی اقدام این مقابل در نمی دادند خود                   به
 خواسته های به حق دانشجویان ادامه دادند و هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندادند.



سابق شورای سازی، پولی راستای در دانشگاه اقدامات خطر زنگ با و ماه ٣ گذشت از پس                   اکنون
در کرد. ابالغ دانشگاه مسئولین به صنفی شورای جدید انتخابات برگزاری بر مبنی را خود                 درخواست

 مقابل این اقدام، پاسخی که از دانشگاه دریافت شد بستن اکانت سامانه «فراگستر» شورای صنفی بود!

شرم احساس تنها نه دانشجویان صنفی شورای فقدان از دانشگاه که کرد مشاهده می توان وضوح                 به
 ندارد، بلکه از نبود این نهاد قانونی نهایت سواستفاده را برای فشار هرچه بیشتر به دانشجو می کند.

بسیاری از آن ارقام که است ٩٩ جدیدالورود دانشجویان برای سنگین شهریه دریافت نیز آن بارز                  نمونه
 از دانشگاه های سطح یک کشور نیز بیشتر است!

وضع این با و است تومان ۴۶٠٠٠٠ آنالین صورت به هم آن عملی واحد هر دریافتی مبلغ مثال                    برای
  هر ترم عادی برای دانشجویان شبانه خواجه نصیر حدود ٧ الی ٨ میلیون تومان آب می خورد!

قاعدتا و شده دنبال مجازی صورت به آموزش ٩٨ اسفندماه از که می افتد اتفاق حالی در همه                   این ها
 مخارج دانشگاه کاهش چشم گیری داشته و باید حجم زیادی از بودجه ذخیره شده باشد.

شبانه صورت به آنان از نفر ١٧٢ کارشناسی، مقطع ورودی دانشجوی ٨۴۴ از شده اعالم آمار                  طبق

از تومان میلیون ۴٠٠ و میلیارد ١ حدود دانشگاه ترم هر در که است آن معنای به این که شده اند                      پذیرش
 این راه کسب درآمد می کند.

واحد هر بابت جریمه اخذ قانون خود اتحاد با شده اند موفق دانشجویان که است نگذشته دوسال                  هنوز
 حذف شده یا مردودی را لغو  کنند.

آن که از بهتر موقعیتی و زمان چه و کنند پولی سازی را آموزش تا می کنند تالش دری هر از مسئولین                     اما
داشته وجود گوششان به دانشجویان صدای رساندن برای نهادی نه و باشد حضوری مراجعه امکان                 نه

 باشد؟

عقب درسی چارت از را آن ها که است ٩٩ ورودیان به ١١واحد تنها اختصاص دیگر توجه قابل                   نکته

بر بنا شنیده ها طبق موضوع این می گیرد. آنان از را ترم ٨ در التحصیلی فارغ امکان الجرم و                    انداخته
را سنوات می بایست باشد چنین اگر که است. جاری ترم در زمان کمبود دلیل به و علوم وزارت                    دستور

قرار کار دستور در رأس از پولی سازی سیاست می دهد نشان صورت این غیر در کنند رایگان ده ترم                    تا
 دارد.

 چرا که دانشجویان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف برای ترم ١٠ خواهند شد.

است، تعطیل بهداشتی پروتکل های رعایت علت به نیز دانشگاه اداری قسمت های حتی که موقعیتی                در

سنگ ابتدا همین از که می بینیم اکنون و برسد مسئولین به دانشجو صدای آن که برای است نهادی                   شورا
 اندازی مسئولین دانشگاه جلوی تشکیل شورای جدید آغاز شده است!

 منبع : کانال شورای صنفی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مقابل کشاورزی جهاد توسط اراضیشان تملک به شهریارنسبت بکه روستای اهالی اعتراضی              *تجمع
 قوه قضائیه



بنمایش برای تهران شهریاردراستان شهرستان بکه روستای اهالی از آبان،جمعی 20 شنبه سه               روز
در قضائیه قوه ساختمان مقابل کشاورزی جهاد توسط اراضیشان تملک به نسبت اعتراضشان               گذاشتن

 خیابان ولیعصر پایتخت روبروی خیابان جامی تجمع کردند.

یک سوم مالک را خود تهران استان کشاورزی آبان،جهاد 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه

کشاورزان به موقت، کشت قانون اساس بر را اراضی این و می داند شهریار در بکه روستای                  زمین های
زمان به سنشان یا قضائیه، قوه مقابل معترضان گفته به که کشاورزانی است. کرده واگذار                 دیگری

یا شوند قانون این مشمول که نکرده اند کار زمینی هیچ روی یا نمی خورد، موقت کشت قانون                  تصویب
 بازنشستگان دستگاه های دولتی هستند.

آنها زمین های شامل موقت کشت قانون که نداشته خبر روحشان می گویند بکه روستای معترض مردم                 
اراضی از بخشی در خرید و فروش حق که است نکرده اعالم ثبت به هم کشاورزی جهاد و می شده                   هم

و کردهاند خریداری متری 500 هزارو قطعاتی منطقه، اربابان از انقالب از قبل آنها ندارند. را                  منطقه
است. کرده صادر زمین هایشان تخلیه به حکم کشاورزی جهاد حاال است. شده دست به دست زمین ها                این

بکه روستای مردم شده، تمام هم موقت کشت قانون زمینه در شکایت برای قانونی مهلت که آنجا                   از

اداری فساد نوعی از ناشی را پیش آمده مشکل که آنها ندارند. هم قضائیه قوه در شکایت طرح                   امکان
 می دانند، مقابل قوه قضائیه جمع شدند تا صدایشان را به گوش دستگاه قضا برسانند.

 *تجمع اعتراضی اهالی روستای خیرآباد قم  نسبت به قطعی برق مقابل استانداری

به اعتراض برای قم شهرستان سلفچگان بخش توابع از خیرآباد روستای اهالی آبان، 21 چهارشنبه                 روز
 قطعی برق مقابل ساختمان استانداری اجتماع کردند.

 

 *اعتصاب صاحبان کارخانه های ماسه شویی میانه برای افزایش قیمت



شرقی آذربایجان استان در میانه شهرستان ماسه شویی کارخانه های صاحبان آبان، 21 چهارشنبه              روز
 برای افزایش قیمت دست به اعتصاب زدند.

به شرقی آذربایجان اسالمی انقالب مسکن بنیاد روستایی مسکن و بازسازی رابطه،معاون              درهمین

بازسازی روند ادامه ی قیمت، افزایش برای شویی ماسه  کارخانه های اعتصاب گفت: ای رسانه               خبرنگار
 خانه ها در مناطق زلزله را با مشکل مواجه کرده است.

اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع با بورس خرد و حقیقی سهامداران از جمعی اعتراضات                 *ادامه
 بهادار

و حقیقی سهامداران از جاری+،جمعی ماه در روزاعتراضشان درچهارمین آبان 21 چهارشنبه              روز
ریزش دوران در دولت سیاست های به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای بورس دیده زیان                خرد

حوالی در بهادار اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع به دست حمایتی وعده های اجرای عدم و                  شاخص
 میدان ونک  تهران  اول خیابان مالصدرا زدند.

 

 تجمع کنندگان با سر دادن شعار«استعفا استعفا»خواهان استعفای وزیر اقتصاد شدند.

آبان 19 دوشنبه روز بورس دیده زیان خرد و حقیقی سهامداران از جمعی که است آوری یاد                   +قابل

روز پاستورو خیابان در جمهوری ریاست نهاد مقابل آبان 20 شنبه سه ،روز بورس سازمان                 مقابل
 دوشنبه 5 آبان مقابل مجلس هم تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.

 *جان باختن یک کارگر درحادثه ریزش سقف ساختمان دو طبقه شیراز

خیابان در واقع دوطبقه قدیمی ساختمان کاردریک حین افغانستان تبعه کارگر آبان،یک 20 شنبه سه                 روز
 هجرت کالنشهر شیرازبراثر ریزش سقف زیرتلی از آوارگرفتارودردم جان خودرا ازدست داد.



 *جان باختن یک کارگر جوان در گلشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع

در واقع کاره نیمه ساختمان یک سوم طبقه در کار حین ساله 30 کارگر آبان،یک 21 چهارشنبه                   روز
 گلشهر کرج از  چاله آسانسور به پایین سقوط کرد و در دم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 20 آبان ماه 1399

 - اهالی خشمگین کوی گلدشت اهوازمانع قطع انشعابات آب توسط ماموران و پیمانکارشرکت آبفا شدند

بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت کارون غرب خانه تلمبه کارگران دوباره اعتراضی تجمع -                 
 ومطالبات دیگر ونداشتن قراردادکاری مقابل استانداری خوزستان

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار وتشکیل پرونده امنیتی

درب مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران اعتراضی تجمع -               
 ورودی

 - تجمع تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه مقابل ورودی مجتمع

شرکت مسئوالن افشای با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات -               
 تراورس وشوراهای اسالمی کار ادامه دارد

برای حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت مریوان شهرداری کارگران اعتراض صدای شدن بلند -               
 چندمین بار

 - اعتراض کارگران حجمی عسلویه نسبت به نداشتن امنیت جانی وشغلی

وخانواده بافق آهن سنگ معدن در کارگرانش جان با یزد شهداب شرکت سهامداران کردن بازی -                
 هایشان

ملی بانک تفاوتی بی زیرسایه داماش معدنی آب کارخانه کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه -               
 وسکوت مسئوالن استان گیالن

پاسخگویی وعدم معابرشهر سازی مناسب عدم به نسبت آبادان معلوالن از جمعی اعتراضی تجمع -               
 مسئوالن مقابل شهرداری

 - رد اعاده دادرسی صبا کردافشاری مترض حجاب اجباری وتائید حکم 24 سال زندان

 - آزادی محمد حبیبی پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان فشافویه تهران

 - جان باختن 24 کارگربراثر حوادث کاری در همدان طی هفت ماهه اول سال جاری

 - جان باختن یک کارگر مقنی درمالیر در حادثه ریزش سقف کوره چاه

 - جان باختن کارگر 39 ساله یک کارگاه صنعتی همدان زیر تیرآهن
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 *اهالی خشمگین کوی گلدشت اهوازمانع قطع انشعابات آب توسط ماموران و پیمانکارشرکت آبفا شدند

گلدشت کوی وارد آب انشعابات قطع برای آبفا پیمانکارشرکت و ماموران آبان، 19 دوشنبه روز                 عصر
مقاومت با که خرمشهرشدند اهواز- جاده کیلومتری 5 کالنشهراهواز وحاشیه غرب در واقع                اهواز

نامناسب فاضالب شبکه و آشامیدنی آب مکرر قطع مشکل با کردن است سالی چند که خشمگینی                  اهالی
 دست به گریبان هستند،روبرو شدند.

وبدنبال دادند ادامه اعتراضشان صدای انعکاس برای محله در تجمعشان به اهواز گلدشت کوی                اهالی
 یورش نیروهای انتظامی وبازداشت تعدادی از جوانان معترض به تجمعشان خاتمه دادند.

گلدشت کوی آشامیدنی آب مشکالت بررسی 20آبان،نشست شنبه سه روز اعتراضی تجمع این               بدنبال
 اهواز در فرمانداری اهواز برگزار شد.

انشعاب یک آینده ماه سه تا است قرار گفت: جلسه این در آبفا طراحی شده،مدیر ای راسانه گزارش                    بنابه
تا برسد گلدشت منطقه به و شود گرفته خرمشهر اهواز- اصلی خط از متر 800 طول به میلیمتری 250                   

 مشکل آبرسانی به این منطقه برطرف شود.

اعتبار این با که است شده گرفته نظر در اعتبار تومان میلیارد چهار طرح این اجرای برای افزود:                    وی
 تمام طرح توسعه و آبرسانی در خیابان ها به طول هشت کیلومتر محقق می شود.

بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت کارون غرب خانه تلمبه کارگران دوباره اعتراضی                 *تجمع
 ومطالبات دیگر ونداشتن قراردادکاری مقابل استانداری خوزستان

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار وتشکیل پرونده امنیتی

شرکت - کارون غرب خانه تلمبه کارگران جاری+، درسال بار دومین برای آبان 20 شنبه سه                  روز

عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای -( اروندان گاز و نفت شرکت )                  رامپکو
استانداری مقابل تجمع به دست قراردادکاری ونداشتن دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه               پرداخت

 خوزستان در کالنشهر اهواز زدند.



 

خردادماه تا کارکنان حقوق گفت: رسانه یک محلی خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                یکی
 پرداخت شده و بعد از آن هیچ گونه دریافتی نداشتیم.

اما نخواستیم آن از بیشتر چیزی و هستیم خود خانواده های و خود حق وحقوق دنبال به ما افزود:                   او
مشکل ایجاد حتی و اخراج به تهدید هم امروز قرارگرفته ایم، بی توجه ای مورد مدت این در اینکه                  علیرغم

 امنیتی شدیم.

تکمیلی، بیمه بابت کارکنان همه از 98 سال اسفند تا 97 سال اسفند از داد: ادامه معترض کارگر                    این
 هزینه کسر شد اما با این وجود هیچ گونه خدماتی بابت آن دریافت نکردیم.

قرارداد شهریورماه، اواسط از داد: توضیح و گفت کارکنان معوقات پرداخت وعده از ادامه در                 وی
گاز و نفت شرکت و آن جدید کارفرمای و رسید پایان به نفت توسعه و مهندسی با رامپکو                    شرکت

و شهریور حقوق است داده وعده که گرفته بدست را کار و معرفی جدید کارفرمای به عنوان                  اروندان

نفت توسعه و مهندسی شرکت به مربوط معوقات، مابقی اما کند پرداخت آینده روزهای طی را                  مهر
 است.

مشغول اجتماعی تأمین سازمان بیمه و قرارداد بدون شهریورماه، اواسط از کارکنان کرد: اضافه                وی

نکردند، پرداخت شود اضافه حقوق  به بود شده مقرر که نیز هم را ماه 4 غذای هزینه حتی هستند.                     بکار

معوقات دیگر از هم 96 سال رفت وآمد سرویس هزینه است، کارکنان عهده بر غذا تأمین و تهیه                   چراکه
 می باشد.



اشاره هستند، محروم آن از که روزانه نیازهای افتاده ترین پا پیش و ساده ترین به کارکنان از دیگر                   یکی
آب بهداشتی سرویس های حتی گفت؛ باید اما دارد تأسف و خجالت جای موارد این گفتن گفت: و                   کرد

سرویس ها بهداشتی شرایط متأسفانه و نبوده مدام آن هم که میاورند آب سرویس ها برای تانکر با و                  ندارند
 قابل تحمل نیست.

بحرانی و پرخطر روزهای این در ندارد. وجود به طورکلی نیز هم آشامیدنی آب شد: یادآور پایان در                   وی
دیگر یکی نیز هم بهداشتی بسترهای کردن فراهم و الکل ماسک، بهداشتی، لوازم تخصیص عدم                 کرونا

 از معضالت و مشکالت کارکنان محسوب می شود.

نفت توسعه مهندسی شرکت زیرمجموعه کارون غرب خانه تلمبه کارگران اعتراضی              +تجمع
 (متن)نسبت به عدم پرداخت ٧ ماه حقوق مقابل استانداری خوزستان

شرکت زیرمجموعه رامپکو) کارون(شرکت غرب خانه تلمبه کارگران خرداد، ٢۶ دوشنبه             روز
استانداری مقابل تجمع به دست حقوق ماه ٧ پرداخت عدم به اعتراض (متن)برای نفت توسعه                 مهندسی

 خوزستان زدند.

اهواز جاده امتداد در و اهواز غربی جنوب در واقع کارون  غرب خانه تلمبه معترض کارگران از                   یکی

به حقوقی هیچ ماه سه و داریم معوقه حقوق ماه هفت حدود گفت: ای رسانه خبرنگار خرمشهربه –                  
 کارگران که نزدیک به ٨٠ نفر هستند پرداخت نشده است.

می افزاید: نمی دهد، پرسنل به خدماتی هیچ و بوده تعطیل شرکت آشپزخانه ماه ١٠ حدود اینکه بیان با                   او
 نزدیک یکسال پول بیمه تکمیلی از حقوق کم می شده ولی هیچ سابقه ای برای ما لحاظ نشد.

یک ماهه به صورت حاضر حال در ولی بود ماهه سه قراردادها گذشته در افزود: معترض کارگر                 این
وضعیت بررسی برای کار اداره از نیز بازرسی و نداشته کارگری نماینده رامپکو شرکت می شود.                 بسته

 کارکنان مراجعه نمی کند.

و ارسال بهره برداری وضعیت صورت هرماه و بوده بهره برداری رامپکو شرکت قرارداد داد:               اوادامه
 مطالبات برای شرکت واریز می شود.

جدید وضعیت صورت و شده پرداخت گذشته سال اواخر تا شرکت وضعیت صورت گفت: ادامه در                  وی

واریز  کارگران برای حقوقی ولی می شود پرداخت شرکت به به زودی و شده رد نیز اردیبهشت ماه تا                  نیز
 نمی شود.

شروع با و می کرد کار  شیفته ٣ به صورت شرکت رامپکو گفت:قبًال شرکت کارگران از  دیگر                 یکی

کم نیز ما دریافتی های کار این با که کرد پیدا افزایش کارگر تعداد همان با شیفت ۴ به آن بهانه به و                        کرونا
 شد.

 او می گوید: تعدادی از کارگران به خاطر دفاع از حق خود به بهانه های امنیتی تهدید شده اند.

درب مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران اعتراضی               *تجمع
 ورودی



نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران آبان، 20 شنبه سه                روز
دزفول جاده 17 کیلومتر شوشتر- در واقع شرکت ورودی مقابل تجمع به دست وضعیت تبدیل عدم                  به

 زدند.

 

 

 *تجمع تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه مقابل ورودی مجتمع

مقابل تجمع برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از تعدادی آبان، 20 شنبه سه روز                   صبح
 ورودی مجتمع،خواهان رفع ممنوع الورودی 15 همکارشان شدند.

قضائیه قوه از کارفرما مالی پرونده به رسیدگی فوری افتادن جریان به خواستار همچنین کنندگان                 تجمع

 شدند.



شرکت مسئوالن افشای با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت آهن راه کارگران               *اعتراضات
 تراورس وشوراهای اسالمی کار ادامه دارد

با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت اعتراضشان به آهن راه کارگران آبان، 20 شنبه سه                  روز

 انتشار مکتوب هایی برای افشای مسئوالن شرکت تراورس وشوراهای اسالمی کار ادامه دادند.

 بخش هایی از مکتوب شماره 1:

فقط معمول بود؟طبق چه قهرمان عالیجناب با کارگران نمایندگان مثال گفتگو حصل ما بدونیم                خواستیم
 ایشان گزارش جلسه را دادن و صدائی از نمایندگان انتصابی در نیامد.

 گزارش ایشان:

 اینکه پروژه گرفتیم از فالن شهر به فالن شهر!! که چی؟پولش جیب کی میره؟

  شما- خانواده منصور آریا- وکالی شما و رشوه بگیران نفوذی راه آهن؟

  این که بدرد کارگر نخورد.

 انباشت سرمایه داشتیم با خرید هفت دستگاه فالن.

 اینم مبارک شما.

 چی به کارگر میرسه؟

 ایشان هر آنچه که گفتن مربوط به خودشون و شرکتشون بود .

و توقع بی ساکت، مظلوم، همچنان تا داشتن کارگران از که بود انتظاری بود کارگر به مربوط که                     آنچه

خدا و کند سواستفاده ایشون خیالی دشمن تا باشن داشته تجمعی مبادا و باشن حقوقشون و حق به                    ناآشنا
 ناکرده خللی در پیشبرد اهداف سرمایه اندوزیشون بوجود بیاد.

 فقط عالیجناب قهرمان؛برای هزارمین بار؛

دشمن به معتقد واقعا کنید.اگر بیرون سرتون از را دشمن توهم نداریم.این شما جز دشمنی کارگران                   ما

شیطون گوش ما همکاران نکرده خدای احیانا که نمیدین انجام کارگر قبال در خودتونا وظیفه چرا                  هستین
 کر خیال تجمع به سرشون بزنه.چرا فقط از کارگر انتظار دارید؟

در را خود وظیفه و باشید داده انجام کارگر نفع به کار یک فقط کار یک مدیریت مدت تمام طی در                       شده
 قبال کارگر متعهدانه انجام داده باشید؟

  در پایان:

مراحل شدن طی و وکیل داشتن بدون زندانن، در طلبی حق جرم به انسان میلیونها مملکت این                   تو
 دادرسی

 هزاران کارگر بدون وکیل و تفهیم اتهام



کمک به تا شدن قائل را آزادی نهایت و قانونمندی نهایت مافیائیش باند و قهرمان عالیجناب برای                   اما
 عوامل پشت پرده بیت المال به ناحق ستانده شده را مال خود نگه دارن و به ریش کارگر و قانون بخندن

دور رشوه، رابطه، قهرمان کردن.ایشون معرفی تولید قهرمان را خودشون اشتباه به قهرمان               عالیجناب

 زدن قانون و سو استفاده از اعتقادات هستن.

 بخشی ازمکتوب شماره2:

 روی صحبت با آقای معینی هست

 آقای معینی شما که خود را بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه میدانید

  موضوع تجمیع نیروها و امنیت شغلی ما چه شد؟

  از حقوق های نصفه و نیمه چه خبر؟

  از معوقات بیمه ای 8 ماه چه خبر؟

 از کفش و لباس هایی که نداده اید چه خبر؟

 از اضافه کارهایی ک خط زدید و حذف کردید چه خبر؟

 از سنواتی که باید پایان هر سال پرداخت کنید و ندادید چه خبر؟

 و....

 خروجی جلسات شما صفر است صفر

 شما همه تقصیر ها را گردن راه آهن میاندازید، پس شما چه کاره هستید؟

 هر بار جلسه ای تشکیل میدید اما بدون کوچکترین پیشبرد و خروجی مثبت

 فقط از خودتان تعریف و تمجید میکنید اما گره ای از مشکالت کارگر را تا این لحظه حل نکردید چرا؟؟؟

هر است خیر دعای از دارید چه هر میکنید بیان میدانید، کارگر ارادتمند و مخلص را خود هم انتها                     در
 آنچه را که دارید.

حل و پیشبرد در لحظه بدین تا مثبتی قدم کوچکترین و نیستید قائل ارزش برایش ای ذره که                    کارگری
 مشکالتش بر نداشته اید.

شما ایم، شناخته را هایتان سیاست و شما تاکنون مان همه نمیشود، حل مشکلی حرف با معینی                   آقای
قصاب گلستان و گرمابه رفیق بلکه نیست بره دوست چوپان اینکه از غافل چوپان، لباس در هستید                   گرگی

 است.

و است مانده خود اولیه های کمترین در حتی که عظمت و طوالی و ید این با شرکتی است اینگونه                      آری
 ادعای خدایی میکند.

 مکتوب شماره 3:عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 8 ماه حق بیمه کارگران خط 5 مترو(شرکت تراورس)



شرکت از مطالباتمان دیگر االن که حقوق دریافت به موفق داشتیم که روزی شبانه باپ  یگیریهای                 ماهنوز
 تراورس به 4 ماه رسیده.

خودشون نشد.چراکه دعوتی ما شوراهای بوداز معینی با کارگری شورای اعضای جلسه که               دیروزهم

 میدونن ماترسی نداریم از ایشون و این دارو دسته شون.

رو معوقه حقوقهای هرماه عید تا نکنیم کار دیگر و بشینیم هامون توخونه بریم االنم همین ما                   چراکه

 پرداخت بکنند.تاشب عید پول داریم .

هم ماه 6 نگرفتندو حقوق که است ماه 4 مترو 5 خط در شاغل پرسنل که بکنید رسانی اطالع اینو                      لطفا
 بیمه براشون واریز نگردیده.

برای حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت مریوان شهرداری کارگران اعتراض صدای شدن               *بلند
 چندمین بار

را اعتراضشان کردستان دراستان مریوان شهرداری کارگران دیگر، باری برای آبان 20 شنبه سه                روز
 نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق رسانه ای کردند.

ای رسانه خبرنگار حقوق،به پرداخت عدم به ااعتراض ضمن مریوان شهرداری کارگران از               جمعی
حدود ماهی یعنی گرفته ایم؛ حقوق تومان میلیون هشت فقط جدید، سال از شده سپری ماه هشت                  گفتند:در

حساب به علی الحساب صورت به تومان میلیون دو یکی روز، پنجاه یا روز چهل هر تومان! میلیون                   یک
 ما واریز می کنند و ماه هاست که دستمزد کامل نگرفته ایم.

پرداخت مزدی مطالبات نیز پیشتر سال های از و نگرفته اند را قبل سال اضافه کارهای هنوز کارگران                 این
 نشده دارند.

در می کنیم؛ کار تنظیف بخش در 135نفر گفت: مریوان شهرداری تنظیف بخش کارگران از                یکی
مزدی مطالبات همگی که هستند فعالیت مشغول کارگر 400 حدود مجموع در مریوان               شهرداری

 پرداخت نشده دارند.

از بیشتر چون بود بهتر مراتب به وضع مان بودند، کرده معرفی بیکاری بیمه به را ما اگر افزود:                    وی

را خانه  هایمان کرایه نمی توانیم ما شرایط، این در می شد! واریز ما حساب به تومان میلیون یک                  ماهی
کسی چه از کنیم؛ تامین را خود زندگی هزینه های باید چگونه نمی دانیم تورم، و گرانی ها این با                   بپردازیم؛

 قرض بگیریم و چه زمانی می توانیم این قرض ها را بازپرداخت کنیم.

تسویه را کارگران مزدی مطالبات دارند قصد زمانی چه شهرداری نیست گفت:مشخص درخاتمه               وی
 نماید.

پول می گویند: کارگران مزدی مطالبات پرداخت در تاخیر با ارتباط در مریوان شهرداری               مقامات
 نیست! وقتی درآمد و پول نداریم، چطور مطالبات کارگران را بپردازیم؟!

 *اعتراض کارگران حجمی عسلویه نسبت به نداشتن امنیت جانی وشغلی

جانی امنیت نداشتن به نسبت را اعتراضشان عسلویه حجمی کارگران از آبان،جمعی 20 شنبه سه                 روز
 وشغلی،رسانه ای کردند.



گفتند: ای رسانه خبرنگار به منطقه در کارشان روزهای تعداد بودن زیاد به اعتراض ضمن                 آنها
کنند، 14کار - 14 سیستم پیمانکاری ها، ازجمله کارگران همه شده مقرر که اخیر بخشنامه های                برخالف

کار سر و منطقه در روز 20 یعنی می کنیم؛ 10کار -20 همچنان قراردادها» بودن «حجمی دلیل به                   ما
 هستیم و فقط 10روز به استراحت می رویم.

بنابراین و هستیم هم حجمی هستیم، پیمانکاری اینکه عین در است؛ حجمی ما قرارداد افزودند:                 آنها
 مشمول قوانین کارکنان چارت یعنی پیمانکاری های معمولی نمی شویم.

استان قرمز وضعیت علیرغم گفتند: و کردند نگرانی ابراز کرونا به ابتال احتمال از کارگران                 این

 بوشهر، ما بازهم باید 20 روز متوالی در پارس جنوبی باشیم و کار سرویس پاالیشگاه ها را انجام دهیم.

در و کار محل در بیشتر هرچه می گویند: و هستند خانواده هایشان نگران خود، بر عالوه حجمی                  کارگران

قرار خطر معرض در را خانواده هایمان بیشتر مرخصی دوران در باشیم، داشته قرار خطر                معرض
 می دهیم.

سایر نسبت به شرایط بدترین در حجمی کارگران می گویند: حجمی قراردادهای از انتقاد با کارگران                 این
در همیشه حجمی ها نمی شود. رعایت برایشان تعطیالت و کار ساعات حتی چراکه دارند قرار                کارگران

 معرض خطر اخراج و بیکارشدن نیز هستند چراکه امنیت شغلی ندارند.

وخانواده بافق آهن سنگ معدن در کارگرانش جان با یزد شهداب شرکت سهامداران کردن                *بازی
 هایشان

19 کووید با مقابل چارچوب در بهداشتی های پروتکل نکردن رعایت با یزد شهداب شرکت                 سهامداران

بافق(شرکت آهن سنگ معدن کارگران جان یزد، استان اول طراز مسئوالن مصلحتی سکوت سایه                زیر
 سنگ آهن مرکزی ایران)وخانواده هایشان را به بازی گرفته اند.

گروه در لودر راننده 2 و بیل راننده 5 شدن مبتال به توجه بافق،با خبری منبع یک آبان 20 گزارش به                       بنا

 سه به ویروس کرونا مسوولین مربوطه هیچ اقدامی برای تغییر در روند کاری انجام نمی دهند.

گونه هیچ ،اما اند داشته مسوولیتی زمینه این در که افرادی و مدیران تمامی به اطالعرسانی                  علیرغم

 اهمیتی به خواسته کارگران داده نمی شود.

کارگران،افزود:وی خواسته بیان و استاندار به کارگران طرف از پیامک ارسال به اشاره با گزارش                 این
 هم پاسخی در این باره نداد.

کار سر بر آگاهی عدم روی از و بودند کرونا به مبتال رانندگان یک منبع،گروه همین گزارش به                    بنا
 حاضر می شدند زمانی که متوجه مثبت شدن تست خود شده اند در خانه به استراحت پرداختند.

ملی بانک تفاوتی بی زیرسایه داماش معدنی آب کارخانه کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی               *ادامه
 وسکوت مسئوالن استان گیالن

وسکوت ملی بانک تفاوتی بی زیرسایه داماش معدنی آب کارخانه کارگران ومعیشتی شغلی               بالتکلیفی
 مسئوالن استان گیالن کماکان ادامه دارد.



بدلیل داماش معدنی آب کارگران از نیمی که بود گذشته آبان،ماه 20 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                    بنا
نه امروز اما شدند اخرج کارخانه وضعیت شدن بهتر وعده با کارخانه) (مالک ملی بانک همکاری                  عدم

 خبری از پرداخت حقوق های معوقه است و نه امید چندانی به تداوم تولید وجود دارد.

خود حق به تنها نه بودند، محروم بیمه حق و حقوق دریافت از ماه هاست که داماش کارخانه                   کارگران
 نرسیدند بلکه شغل خود را هم از دست دادند.

این تکلیف تعیین خصوص در ملی بانک از گرفته صورت پیگیری های تمام با که است حالی در                   این
 واحد تولید هیچ پاسخ روشنی دریافت نشده و وضعیت کارگران همچنان مبهم و نامشخص است.

پاسخگویی وعدم معابرشهر سازی مناسب عدم به نسبت آبادان معلوالن از جمعی اعتراضی               *تجمع
 مسئوالن مقابل شهرداری

عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای آبادان شهر معلوالن از آبان،جمعی 19 دوشنبه                روز
خوزستان دراستان شهرستان این شهرداری مقابل مسئوالن پاسخگویی وعدم معابرشهر سازی             مناسب

 زدند.

 

 

به رسیدگی قول آنها میان در حضور با آبادان آبان،شهردار 20 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه

جهت راهکارهایی انجام و ارائه و معلوالن نماینده حضور با گروهی کار تشکیل جمله از                 مشکالت

در آسانسور نصب وعده همچنین داد.وی معلولین) جهانی آذر(روز 13 تاریخ تا را شهری سازی                 مناسب
 ساختمان شهرداری آبادان را در این جلسه صادر کرد.

 *رد اعاده دادرسی صبا کردافشاری مترض حجاب اجباری وتائید حکم 24 سال زندان

حجاب علیه اعتراض خاطر به که کردافشاری صبا وکالی دادرسی اعاده درخواست کشور عالی                دیوان
 اجباری به 24  سال زندان محکوم شده است را رد کرد.



شعبه وی، پرونده مجدد بررسی و دادرسی اعاده برای کردافشاری صبا مدافع وکالی درخواست از                 پس
  28عالی دیوان کشور این درخواست را رد کرد و بدین ترتیب حکم24 سال زندان او تایید شد.

 *آزادی محمد حبیبی پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان فشافویه تهران

 

ماه 30 تحمل از پس ایران معلمان صنفی کانون مدیره هیئت عضو حبیبی محمد آبان، 20 شنبه سه                    روز

وهمکارانش دوستان از وجمعی خانواده اعضای استقبال ومورد شد آزاد تهران فشافویه زندان از                حبس
 قرار گرفت.

 

 *جان باختن 24 کارگربراثر حوادث کاری در همدان طی هفت ماهه اول سال جاری

که دادند ازدست را جانشان همدان در کاری حوادث براثر کارگر 99،24 سال اول ماهه هفت                  طی
 درمقایسه با همین دوره زمانی در سال 98 افزایش 14 در صدی را نشان می دهد.

کارگرمرد 24 گفت: ای رسانه خبرنگار به همدان استان قانونی پزشکی آبان،مدیرکل 20 شنبه سه                 روز
 بر اثر حوادث کار در هفت ماهه امسال جان باختند.

اثر بر تن 35 گذشته سال ماهه 12 در و مرد 21 نیز گذشته سال ماهه هفت در کرد: خاطرنشان                      وی

 سوانح ناشی از کار جان خود را از دست دادند که این آمار در هفت ماهه امسال افزایشی بوده است.



ماهه هفت در کار حوادث علت به همدان استان در مرد 261 و زن یک همچنین گفت: پایان در                     وی
 امسال مجروح و مصدوم شدند که این آمار در زمان مشابه سال گذشته 8 زن و 297 مرد بوده است.

 *جان باختن یک کارگر مقنی درمالیر در حادثه ریزش سقف کوره چاه

15 حدود عمق به چاهی در کوره کارکندن حین کارگر آبان،یک 19 دوشنبه               روز
جان دم در خاک از زیرتلی گرفتارشدن و کوره سقف ریزش براثر همدان،               متردرشهرمالیر،استان

 خودرا ازدست داد.

 *جان باختن کارگر 39 ساله یک کارگاه صنعتی همدان زیر تیرآهن

سقوط براثر بوعلی صنعتی شهرک در واقع صنعتی کارگاه یک ساله 39 کارگر آبان، 19 دوشنبه                  روز

 تیرآهن زیرش گرفتار ودردم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 19 آبان ماه 1399

افتادن وبخطر واگذاری به اعتراض در زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران دوباره وتجمع اعتصاب -               

 امنیت شغلیشان و وعده های توخالی

 - چه خبر از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 برپایی تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل ورودی مجتمع

 کارگران ممنوع الورود برای ثبت شکایت راهی اداره کار شدند

با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت تراورس) آهن(شرکت راه کارگران اعتراضات ادامه -              
 افشاگری وفراخوان به اعتصاب

 - تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی داراب نسبت به عدم تبدیل وضعیت

کووید بیماری شیوع پی در معیشتی بالتکلیفی به نسبت پایتخت دستفروشان از جمعی اعتراضی تجمع -                
 19 وعدم حمایت دولت  مقابل ساختمان شورای شهر تهران

 - رونمایی استفاده پیمانکار تفکیک زباله شهرداری کرج از کودکان کار

 - اخراج 150 کارگرکارخانه نساجی مطهری

 - معوق شدن بیش از دو ماهه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد

 - محکومیت سها مرتضایی به تحمل 6 سال حبس

 - آزادی موقت اندیشه صدری،ندا و لقمان پیر خضریان وائلوار قلی وند با قید ضمانت

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


توخالی های وعده و آبه حق تامین عدم به نسبت اصفهان شرق کشاورزان اعتراضات سرگیری از -                 
 مسئوالن

 - تجمع اعتراضی تعدادی از سهامداران حقیقی و خرد بورس مقابل سازمان بورس

 - مرگ دلخراش کارگر معدن مس مسکنی انارک الی پره های حلزونی اسکرو

افتادن وبخطر واگذاری به اعتراض در زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران دوباره وتجمع               *اعتصاب
 امنیت شغلیشان و وعده های توخالی

به اعتراض در زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران جاری، درسال بار دومین برای آبان 17 شنبه                  روز
تولیدی واحد ودراین کشیدند کار از دست توخالی های وعده و شغلیشان امنیت افتادن وبخطر                 واگذاری

 واقع در  شهرک صنعتی اشراق زنجان اجتماع کردند.

 

به رسیدگی وعده بدنبال آبان، 18 یکشنبه روز ظهر از بعد زنجان، سوئیچ پارس شرکت                 کارگران

 خواسته هایشان، پس از دوروز به اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان برگشتند.

کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب تایید با زنجان استان صمت سازمان آبان،رئیس 18              روزیکشنبه

خود فعالیت ظهر از بعد شرکت این کارگران گفت: ای رسانه خبرنگار زنجان،به سوئیچ پارس                 شرکت
 را آغاز کردند و مدیرعامل جدید این شرکت هم تعیین شد.

 درهمین رابطه:

بخشی به یابی دست پی در روز 3 از پس زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع اعتصاب                   +پایان
 از مطالباتشان

پرداخت وعدم شغلی امنیت نداشتن به دراعتراض زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع               اعتصاب
از بخشی به یابی دست پی در روز 3 از پس بود شده شهریورآغاز 11 شنبه سه روز از که                      مطالبات

 مطالباتشان خاتمه یافت.

اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط شهریور،مدیر 20 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه

افزایش پاداش درصد 80 است شده قرار گفت: کارگران خواسته های از برخی به اشاره با زنجان                  استان
 تولید پرداخت شود، به اضافه اینکه برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود.

هر در نیز شرکتی ونیروهای شود انجام نیز بود نشده واریز که ماه لیست است،  قرار افزود:همچنین                   وی
 ماه به ترتیب اولویت سابقه به قرارداد مستقیم با پارس سوئیچ تبدیل شوند.

 اودرخاتمه گفت: هم اکنون این شرکت دارای حدود 350 کارگر است.

 ++اعتصاب وتجمع کارگران شرک ت پارس سوئیچ زنجان دراعتراض به خطرافتادن امنیت شغلیشان

برای زنجان اشراق صنعتی درشهرک واقع سوئیچ پارس شرکت شهریور،کارگران 11 شنبه سه               روز
 دفاع از امنیت شغلیشان دست از کار کشیده وتجمع کردند.



یک خبرنگار به زنجان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط رابطه،مدیر               درهمین
به مربوط مسائلی زنجان، سوئیچ پارس شرکت کارگران تجمع و تحصن اصلی دلیل گفت: محلی                 رسانه

 حوزه تولید نبوده است.

 محمد قربانلوافزود: شرکت بزرگ پارس سوئیچ زنجان به هیچ وجه مشکل تولید ندارد.

مربوط موضوع این داشت: بیان استان در صنعتی واحد این کارگران اخیر تجمع و تحصن زمینه در                   وی

 به مسائل کارگری بوده که برطرف شده است.

سهامدار سوئیچ پارس اینکه بیان با زنجان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط                 مدیر

افزود: اند، کرده احداث زنجان یک شماره صنعتی شهرک در هم بزرگی مجموعه که داشته ای                  عمده
این نحویکه به شود می منتقل جدید مجموعه این به سوئیچ پارس صنعتی واحد آالت ماشین از سری                    یک

 واحد جدید هم جزئی از پارس سوئیچ بوده و تقسیم کار صورت می گیرد.

کار به دیگری استان در و خارج زنجان استان از آالت ماشین این که صورتی در گفت: درخاتمه                    وی
 گرفته می شدند باید مورد پیگیری قرار می گرفت اما در داخل استان مورد استفاده قرار گرفته است.

سوء از ناشی سوئیچ پارس کارگران تجمع و تحصن نیزگفت: زنجان سوئیچ پارس شرکت عامل                 مدیر
 برداشت از یک بخشنامه بوده که برطرف شد.

 ولی اهللا بیات افزود: شرکت پارس سوئیچ زنجان تاکنون توقف در تولیدیا معوقه ای نداشته است.

بخشنامه یک از برداشت سوء اینکه به اشاره با آنها، از ای عده تحصن و کارگران تجمع زمینه در                     وی

از برخی بخشنامه این شد: یادآور است، بوده زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران اقدام این اصلی                  دلیل
 کارگران را نگران ساخته بود که با قول مساعد مسئوالن برطرف شد.

سرمایه با و فرانسه آلستوم ، ساتكاب شركتهاي همكاري 1355با سال در سویچ               یادآوری:شركت پارس
سكسیونرهاي و كلیدها سازنده بزرگترین و اولین شركت گردید.این تاسیس خصوصي سهامداران              گذاري

منطقه در برق صنعت زمینه در سویچ پارس شركت ،همچنین باشد مي ایران در متوسط و قوي                   فشار
ساخت تكنولوژي به ، سوئد ABB شركت همكاري با سویچ پارس شركت . است شده شناخته                  خاورمیانه

تكنولوژي به آلمان ABB Calor Emag و فرانسه Alstom همكاري با وهمچنین قوي فشار                محصوالت

تولید كارخانه دو شامل سویچ پارس شركت است. یافته دست متوسط فشار محصوالت               ساخت
 محصوالت فشار متوسط و قوي میباشد.

 *چه خبر از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 برپایی تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل ورودی مجتمع

 کارگران ممنوع الورود برای ثبت شکایت راهی اداره کار شدند

15 شدن الورود ممنوع به اعتراض برای تپه هفت کارگران از آبان،شماری 19 دوشنبه روز                 صبح
 همکارشان دست به تجمع مقابل ورودی مجتمع زدند.



اداره به ها الورودی ممنوع ودیگر خو شدن راهی از سخنانی ایراد با الورود ممنوع کارگران از                   یکی
خود تشخیص به وبنا داده پایان تجمعشان به خواست حاضرین از و داد خبر شکایت ثبت برای                   کار

 برسرکارشان برگردند ویا نه.

 تجمع روز دوشنبه 19 آبان با ایراد این سخنرانی خاتمه پیدا کرد.

با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت تراورس) آهن(شرکت راه کارگران اعتراضات              *ادامه

 افشاگری وفراخوان به اعتصاب

تصمیم جمعی اتحاد و مشورت با آبان) 19 امروز(دوشنبه تراورس): ورامین(شرکت آهن راه               کارگران

و شود پیدا رسی فریاد که شاید رسانده امر مسئولین بگوش را صدایمان اعتراض و اعتصابات با                   گرفتیم
 حق ما را از ظالمان بستاند.

 

 اعتصاب کارگران تراورس ورامین چهارشنبه 21 آبان

خصوصا جامعه، ضعیف قشر ضرر به و گران اختالس نفع به داوری هیئت ظالمانه را ی به توجه                   با

و تاخیر با هم همان که اندک حقوق وضعیت این با حتی کار کفش و لباس بدون که کشی زحمت                      کارگران
سعی پذیری مسئولیت حس و انسانیت بخاطر و نکرده کاری کم گاه هیچ میشود پرداخت نیمه و                   نصفه

عزیز هموطنان همچنین و خط برای مشکلی کوچکترین ناکرده خدای که کنند تالش طوری که                 کردند
  خصوصا زوار امام رضا پیش نیاید و به سالمت به مقصد برسند.

پدرانی چه و نرفت که آبروهایی چه و نیامد ما سر بر که بالهایی چه سال ده مدت در نداند که ک  یست                        اما
 که هر روز شرمنده زن و فرزند خود نشدند.

راه مجموعه زیر های شرکت اکثر شامل که تجمیع برنامه که بود این ما امید تمام گذشته دوسال ا ین                     در

راه زحمت کل واقع در که ماندند نصیب بی کارگرانی تنها که افسوس ولی شود شامل هم را ما شده                      آهن

شما وقت آن بکشند کار از دست همگی که روزی به وای و است عزیزان این دوش بر کشور                     آهن



کار این اما بخواهید، کمک ها باالستی و ها خدماتی مثل شدند تجمیع که نیروهایی از و بروید                    مجبورید
 تخصصی حرفه این عزیزان نبوده و نمیتوانند کاری از پیش ببرند.

مسئولین بگوش را صدایمان اعتراض و اعتصابات با گرفتیم تصمیم جمعی اتحاد و مشورت با                 امروز

 امر رسانده شاید که فریاد رسی پیدا شود و حق ما را از ظالمان بستاند.

افشای با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات رابطه:ادامه               درهمین

 زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به تجمع مقابل قوه قضائیه

به نسبت دارشان دامنه اعتراضات تراورس)درادامه آهن(شرکت راه آبان،کارگران 18 یکشنبه             روز

افشای با اجتماعی، های درشبکه وانتشارشان هایی مکتوب زدن رقم با ومعیشتی شغلی امنیت                نداشتن
 زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به برپایی تجمع مقابل قوه قضائیه دادند.

 مکتوب شماره 1:تجمع  سراسری کارگران  تراورس در همین هفته

پرده پشت بند ضد و گر اختالس منصور امیر نفع به رای صدور بخاطر آینده ٧روز در قضیه قوه                     جلوی
تقدیم میلیارد ۵٠٠٠ شرکت پرسنل نفر ٧٠٠٠ سرنوشت بلعیدن جهت منصور امیر ورثه با                مسولین

 اختالس گران ٣٠٠٠ میلیاردی

قول داوری هیت وبه منصور امیر وکیل ریاحی دکتر سوی از رای کردن باطل جهت رشوه میلیارد ٢٠                  

 ازدواج همسر دوم امیر منصور به وکیل دکتر ریاحی خطبه صیغه جاری شده

لباس معوقه و بیمه و ساله چندین حقوق پرداخت عدم شرایط توی دجال معینی کردن معامله پرده                   پشت

ملی قهرمان خودت میای چطوری شرکت بدهی میلیارد ۵٠٠ و سال چهار تا سال سه مدت به                   کارگران
 و تولید معرفی آنهم با کارخانجاتی که سه سال تعطیل بودن و مسیر امیر منصور هموار کردی

 مکتوب شماره 2: پیام کارگران درد مند تراورس

به رای و کارساز  بالخره میلیاردی های رشوه و پرده پشت های البی که میرسد پیام مرکزی دفتر                    از
 نفع گروه امیر منصور صادرشد.

برای بدبختی و مصیبت روزگار ..و است پررنگ بسیار رای این در ریاحی و شریفی و معینی                   نقش
 پرسنل شرکت تراورس در راه است.

 بد بود و بدتر هم خواهد شد.

شرکت شرایط دادن جلوه خوب در کارگران پول کردن وخرج دروغین مصاحبه و فیلم با که                  وقتی
 تراورس و پرسنل آن . عاقبتش میشود این….

روند تغییر جهت در که دروغین مصاحبه و فیلم ساخت بخاطر را افراد این که کجایید قضایی                   مسئولین
 پرونده انجام شد  پیگرد قضایی کنند .

برگزار جلسه این کارگری شورای درخواست بنابه شده قید و .. شده گرفته نظر در ای جلسه فردا                    برای

پشت است.اما جلسه به نیاز که بزند عامل مدیر به ای نامه که خواستند سعیدی از صورتیکه در .                     میشود



طرفی از و کنند. ابالغ و عنوان را داوری رای موضوع جلسه در که است.میخواهند دیگری چیز                   پرده
 از این طریق از  تجمع پرسنل جلوگیری کند.

و حق احقاق وبمنظور . نکنند شرکت جلسه این در و  باشد هوشیار باید کارگری شورای که                   اینجاست

مملکت مسئولین به خودرا اعتراض صدای و زده تجمع به دست آهن راه به شرکت بازگشت خود                   حقوق
 برسانند .

 دیگر خبری از تجمیع نیست ..خبری از راه آهن نیست ..

 بد به حال شرکت تراورس .. بد به حال پرسنل شرکت تراورس ..

خصوصی و آنها بین دعوی در را امیرمنصور فاسد گروه داوری شورای که شد 3: چه شماره                  مکتوب

 سازی حاکم کرد؟!!!

و داد آنها به مجانی و مفت را شرکت این پرده پشت در و رانت با که کسی همان است مشخص                       کامال”

آنها نفع به را رای بازی شامورتی با نیز اینک ، است گرفته را خود مزد و شده مدیرعامل نیز                      اکنون
 برگرداند…

 میگویید چگونه؟!

توجه قابل ضررهای آهن راه زیرساخت و شرکت به که بود این دعوی در برگشت دالیل از یکی ،                     بله
 ای وارد شده است.

شرکت و انداخت کار به سیما و صدا در را خود تبلیغاتی دستگاه هزینه تومان میلیاردها با                   معینی
را خود و داد… نشان ناسا و آمریکا فضایی سازمان همتراز را تراورس ی شده نابود و                   ورشکسته

 قهرمان ملی و قهرمان تولید…

راه فنی ابنیه و خط کارگر هزاران حقوق تا شد دلیلی دادگستری و داوری شورای برای برای امر                    همین
 آهن پامال گردد..

نظر زیر دادگستری نمود… خواهیم قضاییه قوه به اعتراض نشست…. نخواهند پا از کارگران                ولی
 وزارت است اما قوه قضاییه راه حل نهایی ماست. خیانت کاران مجازات میشوند.

 *تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی داراب نسبت به عدم تبدیل وضعیت

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای داراب پیش دبستانی مربیان از آبان،جمعی 18 یکشنبه              روز

نشین وبهارستان جمعه فرمانداری،دفترامام مقابل را تجمعاتی وضعیت تبدیل عدم به نسبت              اعتراضشان
 این شهرستان در استان فارس برپاکردند.



 

 



، 94 سال در گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض دبستانی پیش مربیان از ،یکی آبان 18 یکشنبه                    روز
مراکز در شاغل نیروهای می توانست پرورش و آموزش آن طی که شد ابالغ شهرستان به                 بخشنامه ای

تعداد لحاظ به اینکه وجود با داراب شهرستان در اما کند جذب التدریس حق طور به را                   پیش دبستانی
سایر و شده معرفی نبودند شرایط مشمول که 26نفر تعداد بود، نشده قید بخشنامه این برای                  محدودیتی

 مربیان به کار گرفته نشدند.

و بوده کار به مشغول دولتی اغلب مدارس در 91 سال از پیش جامانده، مربیان از بسیاری داد: ادامه                     وی
 تعدادی از آنها 14 الی 15 سال تجربه کاری دارند.

در اکنون شدند، گرفته کار به حق التدریس نیروی عنوان 94به سال در که افرادی از تعدادی افزود:                   وی

نیز حق التدریس عنوان از دارابی مربیان اما گرفته اند قرار رسمی استخدام فرایند در استان ها از                 برخی
 محروم ماندند.

خود مطالبه دیگر بار مربیان داراب، پرورش و آموزش ریاست تغییر با و 98 سال ابتدای در گفت:                    او

و آموزش اداره کل به درخواست این داراب، پرورش و آموزش در موافقت از پس و کرده مطرح                   را

جذب امکان ، شده تمام بخشنامه مهلت چون کرد اعالم اداره کل بار این اما شد ارسال                  پرورش
 حق التدریس وجود ندارد همچنین در موقعیت دیگر اعالم کردند که بخشنامه کلی و مبهم است.

و مراجعه پرورش و آموزش به بارها کرد: خاطرنشان مربیان، از تعدادی سخت شرایط به اشاره با                   وی
این پیگیر مجدد ، جدید بخشنامه ابالغ با اکنون و نشد حاصل نتیجه ای اما کردیم پیگیری رسمی منابع                    از

 موضوع شدیم.

چرا است، پایین اشتغال نرخ داراب شهرستان در اینکه وجود با گفت: موجود رویه از انتقاد ضمن                   وی

پرورش و آموزش چرا می زنند؟ فراخوان بازنشسته معلمان از پرورش و آموزش نیروهای جذب                برای
می شود؟ سنگ اندازی اینقدر شهرستان، دبستانی پیش مربیان برابر در و ندارد قبول را بخشنامه                این

از کمتر آنها دریافتی نیز اکنون و کرده کار به آغاز تومان هزار 30 ناچیز حقوق با ابتدا در که                      مربیانی
 یک میلیون تومان است.

این معمول، طور به که آنجا از اما شده طی مربیان از زیادی تعداد گزینش مراحل گفت: درخاتمه                    وی
 نوع استخدام با اعتراض عده ای همراه است، آموزش و پرورش فارس با اطمینان اقدام نمی کند.

کووید بیماری شیوع پی در معیشتی بالتکلیفی به نسبت پایتخت دستفروشان از جمعی اعتراضی                *تجمع

 19 وعدم حمایت دولت  مقابل ساختمان شورای شهر تهران

اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای پایتخت دستفروشان از جمعی آبان، 19 دوشنبه               روز

حمایت وعدم 19 کووید بیماری شیوع پی در درآمدشان ممر دادن وازدست معیشتی بالتکلیفی به                 نسبت
 دولت ،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران زدند.

نمایندگان از تعدادی گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر معترض دستفروشان از               یکی
جلوگیری آنان فعالیت از تهران شهرداری اینکه دلیل به شهر سطح در دستفروشان و مترو                 دستفروشان

 می کند، مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.



خسارت از بخشی جبران برای شهرداری نوروز، تعطیالت و کرونا شیوع اوایل در افزود:                وی
را آنان ضرر از بخشی و داد ما همکاران به هدیه های کارت مستضعفان بنیاد همکاری با                   دستفروشان

 جبران کرد.

نیز فعالیتمان ادامه از و است نشده ما از حمایتی هیچ گذشته ماه های در اما گفت: همچنین دستفروش                    این
 جلوگیری می شود.

 او گفت: زندگی ما هم مانند بقیه مردم خرج دارد اما کسی به فکر مشکالت ما نیست.

غذایی، مواد دارو، خرید زندگی، گذران برای دستفروشان از برخی االن گفت: معترض دستفروش                این

ادامه بودند، این از پیش که مراکزی مقابل و مترو در دارند تقاضا و هستند مشکل دچار ... و خانه                      اجاره
 فعالیت دهند.

 *رونمایی استفاده پیمانکار تفکیک زباله شهرداری کرج از کودکان کار

 استفاده پیمانکار تفکیک زباله شهرداری کرج از کودکان کاررونمایی شد.

مراکز از یکی از قضایی مقام یک بازدید پی در ابان، 19 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                   براساس

کودکان از که شد مشخص می شود، اداره کرج شهرداری پیمانکار توسط که زباله تفکیک و حمل                  بخش
 خردسال به عنوان کارگر استفاده می شود.

 *اخراج 150 کارگرکارخانه نساجی مطهری

 طی چند ماه گذشته،150 کارگرکارخانه نساجی مطهری واقع در قزوین کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا از
 کار اخراج شدند.

روز دوشنبه 19 آبان،جمعی از کارگران اخراجی کارخانه نساجی مطهری به خبرنگار رسانه ای گفتند:
 150 کارگری که اخیرا از کار اخراج شده اند هر کدام  حدود 15 تا 20 سال سابقه کار دارند و کارفرما

 بعد از اخراج تعداد شیفت های کاری کارگران باقیمانده را از سه شیفت به دو شیفت تغییر داده است.

به بازگشت و بیکاری بیمه مقرری دریافت برای نساجی واحد این اخراجی کارگران تالش تالش از                  آنها
 کار خبر دادند.

 *معوق شدن بیش از دو ماهه شیر و کیک روزانه رانندگان شرکت واحد

سه از است. شده معوق که است ماه دو نزدیک واحد شرکت زحمتکش رانندگان روزانه کیک و                   شیر

افزایش عدم همچنین مستمر مزایای انواع کاهش نشده اعالم برنامه ای با واحد شرکت مدیریت پیش                 سال
کیک و شیر شدن معوق روند اخیرا می باشد. کارش دستور در واحد شرکت کارگران و رانندگان                  حقوق

تجمعات احتمال کاهش و کرونایی شرایط از استفاده سوء با مدیریت و شده شدیدتر رانندگان                 روزانه
 اعتراضی کارگران شدیدتر شده و از مهر ماه شیر و کیک روزانه رانندگان داده نشده است.

و رانندگان که آنجا و شده معوق کیک شیر و کارگران اعتباری کارت شارژ بارها اخیر سالیان                   در
که است مدیریت برنامه البته و نشده پرداخت مزایا آن کردند تعلل قدری اعتراض برپایی در                  کارگران

رانندگان اعتراضات نشده محقق امروز تا اگر و کند قطع اساس از را کارگران به مختلف                  پرداخت های

معوق ناچیز، مبلغی به رانندگان سالیانه شلوار و کت دادن تقلیل است. بوده مختلف زمانی مقاطع                  در



چهار پرداخت در ماهه چندین تاخیر توقفگاه، و تعمیرگاه کارگران کار لباس و رانندگان فرم لباس                  شدت
و یکسال تا بازنشستگان سنوات حق پرداخت در تاخیر بازنشستگی، زمان در کارگران بیمه حق                 درصد

برنامه راستای در همه عیدی، و حقوق پرداخت در تاخیر گذشته ماه های در و آن اقساطی                  پرداخت
 مدیریت برای محدود کردن مزایای مستمر و حقوق کارگران بوده است.

حقوق، کردن محدود و مزایا حذف برای مدیریت برنامه با مقابله به را کارگران و رانندگان                  سندیکا،
از گروهی به فریب با مدیریت کنند. توجه مدیریت انگیز تفرقه حرف های به نباید کارگران                 فرامی خواند.

گروهی به نیست، شما مشکل که درصد چهار بیمه حق و سنوات پرداخت در تاخیر می گوید                  کارگران
را خودتان اعتباری کارت شارژ و کیک و شیر بخاطر هستید بازنشستگی آستانه در شما می گوید                  دیگر

و مستمر مزایای سازی محدود برنامه با مقابله برای که نباشند غافل کارگران . ... و نیندازید دردسر                    به

در کارگران حداکثری حضور ٨۴ سال در که نکنیم فراموش باشند. داشته سراسری اتحاد باید                 حقوق
آن افزایش همچنین مزایا حفظ برای و شد حقوق افزایش و مزایا این همه برقراری موجب                  سندیکا

 کارگران باید با جدیت سندیکای خودشان را حمایت و در فعالیت ها مشارکت حداکثری داشته باشند.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *محکومیت سها مرتضایی به تحمل 6 سال حبس

انقالب دادگاه 15 شعبه از صادره رای ابالغ از مرتضایی سها وکیل نیلی آبان،مصطفی 19 دوشنبه                  روز
امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و اجتماع اتهام به حبس سال 6 تحمل به موکلش محکومیت بر مبنی                     تهران

 کشورخبرداد.

پارسال ماه آبان شدن،اعتراضات ستاره دار به اعتراض در تهران دانشگاه در افزود:تحصن وکیل               این
 دانشگاه تهران و فعالیت  در شورای صنفی دانشگاه از مصادیق اتهام وی است.

 *آزادی موقت اندیشه صدری،ندا و لقمان پیر خضریان وائلوار قلی وند با قید ضمانت

بطورموقت ضمانت قید با وند قلی وائلوار خضریان پیر لقمان و صدری،ندا اندیشه آبان، 19                 روزدوشنبه
 از زندان های سنندج واوین آزاد شدند.

توخالی های وعده و آبه حق تامین عدم به نسبت اصفهان شرق کشاورزان اعتراضات سرگیری                 *از
 مسئوالن

و آبه حق تامین عدم به نسبت را اعتراضشان اصفهان شرق کشاورزان از جمعی آبان، 19 دوشنبه                   روز
 وعده های توخالی مسئوالن با تجمع  در روستای وجاره شمالی از سرگرفتند.



 

 

به مسئوالن نکردن عمل اعتراض این علت گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضران از                 یکی
 وعده هایشان است.

وعده آنها به بار هر دولت بوده اند. آبه شان حق دنبال به متمادی های سال طی کشاورزان این افزود:                    وی
برای جدی اقدام تاکنون اما است خوابانده را صداها و سر این مسکن صورت به مدتی که است داده                     هایی

 رفع مشکل این کشاورزان از سوی مسئوالن انجام نشده است.



قرار است. بوده اصفهان استان کشاورزان آبه حق واقع در کردند منتقل یزد استان به که آبی داد:                    اوادامه
منتقل اصفهان می شودبه منتقل یزد استان به که را آبی از بخشی و کنند افتتاح را سوم تونل که بود این                       بر

 کنند که این کار انجام نشد و به استان یزد منتقل شد.

آبه حق اما کردند. منتقل اصفهان استان صنعتی مراکز به را آب از بخش حتی گفت: همچنین                   وی

به قبلی کشت برای البته هستند. آب انتقال راه به چشم کشاورزان این هاست سال ندادند. را                   کشاورزان
منتقل آبی دارند نیاز آب به االن و است گندم که جدید محصول کشت برای اما شد داده آب مقداری                      آنها

 نکردند و این موضوع باعث شد که دوباره کشاورزان نسبت به حق شان  تجمع کنند.

کنند اندازی راه را آباد بهشت تونل اصفهان کشاورزان آبه حق مشکل رفع برای بود قرار کرد: اضافه                    او

می هدایت یزد استان سمت به دارد اصفهانی کشاورزان حقوق و حق عمال و شد تعطیل نیز تونل این                     که
 شود.

مورد در را حقوشان و حق که دادند وعده آنها به سال ها که نگرانند موضوع این از کشاورزان افزود:                     او

جانب به حق کامال و شود نمی مدیریت درستی به موضوع این متاسفانه ولی داد خواهند آبه                   حق
 کشاورزان است.

 *تجمع اعتراضی تعدادی از سهامداران حقیقی و خرد بورس مقابل سازمان بورس

گذاشتن بنمایش برای بورس دیده زیان خرد و حقیقی سهامداران از تعدادی آبان، 19 دوشنبه                 روز

دست حمایتی وعده های اجرای عدم و شاخص ریزش دوران در دولت سیاست های به نسبت                اعتراضشان
 به تجمع مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالی میدان ونک  تهران زدند.

 *مرگ دلخراش کارگر معدن مس مسکنی انارک الی پره های حلزونی اسکرو

گیر اصفهان،براثر ،استان انارک درشهر واقع مسکنی مس معدن کارگر آبان،یک 18 یکشنبه               روز
 کردن پره های حلزونی اسکرو ( انتقال مواد معدنی مس )در ارتفاع 20 متری جان خودرا ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 18 آبان ماه 1399

شرکت زدوبند افشای با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات ادامه -                
 تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به تجمع مقابل قوه قضائیه

همکارباتجمع الورودی15 ممنوع به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات ادامه -              
 مقابل ورودی مجتمع

همکارباتجمع الورودی15 ممنوع به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات ادامه -              

 مقابل ورودی مجتمع

 - اعتراض کارگران شهرداری نیک شهر نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ازسال ماه 7 از بیش گذشت با -                
 جاده ای قزوین علیرغم وعده و وعیدها کماکان ادامه دارد

به تعطیلی بدنبال مازندران دارویی و غذایی کارخانه کارگر40 1500 اجباری مرخصی و بیکاری -               

 دلیل کمبود شدید روغن

استخر دریک شدن براثرغرق ضایعات و کارتن آوری جمع کار حین 13ساله کودک باختن جان -                

 سجادشهربیرجند

 - جان باختن یک کارگر مترو تهران در حادثه ریزش تونل

 - جان باختن کارگرجوان یک معدن دامغان زیر یک سنگ

شرکت زدوبند افشای با ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات                *ادامه
 تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به تجمع مقابل قوه قضائیه

به نسبت دارشان دامنه اعتراضات تراورس)درادامه آهن(شرکت راه آبان،کارگران 18 یکشنبه             روز

افشای با اجتماعی، های درشبکه وانتشارشان هایی مکتوب زدن رقم با ومعیشتی شغلی امنیت                نداشتن
 زدوبند شرکت تراورس با قوه قضائیه وفراخوان به برپایی تجمع مقابل قوه قضائیه دادند.

  مکتوب شماره 1:تجمع  سراسری کارگران  تراورس در همین هفته

پرده پشت بند ضد و گر اختالس منصور امیر نفع به رای صدور بخاطر آینده ٧روز در قضیه قوه                     جلو ی

تقدیم میلیارد ۵٠٠٠ شرکت پرسنل نفر ٧٠٠٠ سرنوشت بلعیدن جهت منصور امیر ورثه با                مسولین
 اختالس گران ٣٠٠٠ میلیاردی

قول داوری هیت وبه منصور امیر وکیل ریاحی دکتر سوی از رای کردن باطل جهت رشوه میلیارد ٢٠                  
 ازدواج همسر دوم امیر منصور به وکیل دکتر ریاحی خطبه صیغه جاری شده

لباس معوقه و بیمه و ساله چندین حقوق پرداخت عدم شرایط توی دجال مع  ینی کردن معامله پرده                   پشت

ملی قهرمان خودت میای چطوری شرکت بدهی میلیارد ۵٠٠ و سال چهار تا سال سه مدت به                   کارگران
 و تولید معرفی آنهم با کارخانجاتی که سه سال تعطیل بودن و مسیر امیر منصور هموار کردی

  مکتوب شماره 2: پیام کارگران درد مند تراورس

به رای و کارساز بالخره میلیاردی های رشوه و پرده پشت های البی که میرسد پیام مرکزی دفتر                    از
  نفع گروه امیر منصور صادرشد.

برای بدبختی و مصیبت روزگار ..و است پررنگ بسیار رای این در ریاحی و شریفی و معینی                   نقش
 پرسنل شرکت تراورس در راه است.

  بد بود و بدتر هم خواهد شد.

شرکت شرایط دادن جلوه خوب در کارگران پول کردن وخرج دروغین مصاحبه و فیلم با که                  وقتی
  تراورس و پرسنل آن . عاقبتش میشود این....



روند تغییر جهت در که دروغین مصاحبه و فیلم ساخت بخاطر را افراد این که کجایید قضایی                   مسئولین
  پرونده انجام شد  پیگرد قضایی کنند .

برگزار جلسه این کارگری شورای درخواست بنابه شده قید و .. شده گرفته نظر در ای جلسه فردا                    برای

پشت است.اما جلسه به نیاز که بزند عامل مدیر به ای نامه که خواستند سعیدی از صورتیکه در .                     میشود

طرفی از و کنند. ابالغ و عنوان را داوری رای موضوع جلسه در که است.میخواهند دیگری چیز                   پرده
  از این طریق از  تجمع پرسنل جلوگیری کند.

و حق احقاق وبمنظور . نکنند شرکت جلسه این در و باشد هوشیار باید کارگری شورای که                   اینجاست

مملکت مسئولین به خودرا اعتراض صدای و زده تجمع به دست آهن راه به شرکت بازگشت خود                   حقوق
 برسانند .

 دیگر خبری از تجمیع نیست ..خبری از راه آهن نیست ..

 بد به حال شرکت تراورس .. بد به حال پرسنل شرکت تراورس ..

خصوصی و آنها بین دعوی در را امیرمنصور فاسد گروه داوری شورای که شد چه :3 شماره                   مکتوب

 سازی حاکم کرد؟!!!

و داد آنها به مجانی و مفت را شرکت این پرده پشت در و رانت با که کسی همان است مشخص                       کامال"

آنها نفع به را رای بازی شامورتی با نیز اینک ، است گرفته را خود مزد و شده مدیرعامل نیز                      اکنون
 برگرداند...

 میگویید چگونه؟!

توجه قابل ضررهای آهن راه زیرساخت و شرکت به که بود این دعوی در برگشت دالیل از یکی ،                     بله
 ای وارد شده است.

شرکت و انداخت کار به سیما و صدا در را خود تبلیغاتی دستگاه هزینه تومان میلیاردها با                   معینی
را خود و داد... نشان ناسا و آمریکا فضایی سازمان همتراز را تراورس ی شده نابود و                   ورشکسته

 قهرمان ملی و قهرمان تولید...

راه فنی ابنیه و خط کارگر هزاران حقوق تا شد دلیلی دادگستری و داوری شورای برای برای امر                    همین

 آهن پامال گردد..

نظر زیر دادگستری نمود... خواهیم قضاییه قوه به اعتراض نشست.... نخواهند پا از کارگران                ولی
 وزارت است اما قوه قضاییه راه حل نهایی ماست. خیانت کاران مجازات میشوند.

همکارباتجمع الورودی15 ممنوع به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات              *ادامه
 مقابل ورودی مجتمع

الورودی ممنوع رفع وعده و درتجمع جناحی تبلیغات برداری بهره درچارچوب اهواز جمعه               حضورامام
 15 کارگر بشرط تعهد



برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران متوالی، روز چهارمین برای آبان 18 یکشنبه                 روز
اخراجی کارگران ودیگر همکار 15 الورودی ممنوع به دادن پایان خواهان مجتمع ورودی مقابل                تجمع

 شرکت شدند.

برداری بهره چارچوب در هیئت یک وهمراهی باریگادهایش محافظت در اهواز جمعه امام               امروز

تعهد بشرط را تپه کارگرهفت 15 الورودی ممنوع رفع وعده و شد حاضر تجمع این در جناحی                   تبلیغات
 داد.

مانند تعهد دادن با فردا از می توانند کارگران «این گفت: فقیه ولی شده،نماینده ای رسانه گزارشات به                   بنا

 سایر کارگران به شرکت مراجعه کنند و مشغول کار شوند».

 *اعتراضات کارگران کارخانه چینی تقدیس گناباد نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق

حقوق،خواهان ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض با تقدیس چینی کارخانه گذشته،کارگران روزهای               طی
رضوی خراسان گناباد،استان صنعتی شهرک در واقع تولیدی واحد این 1100کارگر مطالبات              پرداخت

 شدند.



 

محلی ای رسانه خبرنگار به تقدیس چینی صنایع شرکت معترض کارگران از آبان،یکی 18 یکشنبه                 روز
اداره را زندگی پرداخت نشده حقوق ماه 4 با می شود مردم، معیشتی نامناسب وضعیت این با                 گفت:االن

  کرد؟ با این وضعیت خراب و آشفته مسکن گناباد و اجاره های فوق العاده باال می توان زندگی کرد؟



3 مدت، این در گفت: گناباد کار اداره تقدیس،رئیس چینی کارخانه کارگران اعتراضات با                دررابطه
انتظامی نیروی فرمانده سپاه، اطالعات،فرمانده اداره رئیس گناباد، شهرستان فرماندار حضور با              جلسه

جلسه دو آن بر عالوه و کرده ایم برگزار تقدیس چینی مشکالت رفع و بررسی خصوص کاردر اداره                   و
نیز استان در نیز تسهیل کارگروه یک و گناباد شهرستان در استانی مسئوالن حضور با تسهیل                  کارگروه

تمام شدن روز به و جاری هفته در کارکنان حقوق ماه یک پرداخت آن ماحصل که است شده                    برگزار
 معوقات طی سه ماه آینده است.

 *اعتراض کارگران شهرداری نیک شهر نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق

نسبت را اعتراضشان بلوچستان و سیستان استان شهردر نیک شهرداری کارگران آبان، 18 یکشنبه                روز
 به عدم پرداخت 4 ماه حقوق رسانه ای کردند.

اند،به نداشته دریافتی هیچگونه که است ماه چهار اینکه بیان با شهرستان این کارگران از                 جمعی
کرده ایجاد ما زندگی در زیادی مشکالت موقع به حقوق دریافت عدم گفتند: محلی، رسانه یک                  خبرنگار

می بیداد ها گرانی و کساد کارها و کسب کرونا ویروس شیوع علت به که زمانی برهه این در ویژه                      به
 کند.

خانه صاحب و آنان بین تنش ایجاد به منجر معوقه های حقوق و بوده مستاجر کارگران افزودند:اکثر                   آنها
 ها شده است.

ترین ابتدایی تامین در که طوری به کرده سپری سختی روزگار ما های خانواده دادند: ادامه کارگران                   این
ما کرامت و منزلت اعتبار، به معضل این هستیم، عاجز و درمانده نیاز مورد مصرفی اجناس و                   اقالم

حقوق ماه 4 کنند می درک مسئوالن آیا کرده، مواجه زیادی های چالش با را هایمان زندگی و زده                     خدشه

سکوت هم باز شود پرداخت دیرتر ماه یک مسئوالن سایر و استانی مدیران حقوق اگر چه؟ یعنی                   نگرفتن
 کرده و از صبوری دم می زنند.

حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ازسال ماه 7 از بیش گذشت                *با

 جاده ای قزوین علیرغم وعده و وعیدها کماکان ادامه دارد

و راهداری اخراجی کارگران مطالبات نه وعیدها و وعده و عیرغم ولی گذشت جاری سال از ونیم ماه 7                   

 حمل ونقل جاده ای قزوین ونه هنوز برسرکارشان بازگشته اند.

به بود مانده زمین بر که وعده هایی با و شدند بیکار عمال قزوین عوارضی های کارگران گذشته، سال                   از

و کشور راهداری سازمان قزوین، شهرسازی و راه کل اداره استانداری، مقابل تجمعاتی               برگزاری
شده بیکار کارگران این فریاد نرسید مسئوالن گوش های به آنچه اما زدند دست وشهرسازی راه                 وزارت

 بود.

یک در قزوین عوارضی های شده بیکار 98کارکنان سال محلی،طی خبری منبع یک آبان 18 گزارش                 به

که بود 99 سال نوروز عید روزهای اولین اما بودند، شده گرفته به کار راه اداره خصوصی                  شرکت
بیکاری و اخراج حکم محترمانه و دادند آنها به پیامکی ارسال با را عوارضی کارکنان عیدی                  مسئوالن

 این 60 نفر صادر شد!



این معوقات پرداخت و کار به بازگشت برای جمهور رئیس معاون نوبخت وعده از دوماه نزدیک                  امروز
و برنامه مسئوالن دیگر سوی از و نگرفته خود به تحقق رنگ وعده این هنوز اما می گذرد                   کارکنان

برای دولتی متولی و نهاد اما گرفته تعلق قزوین استان به شده داده وعده بودجه می گویند قزوین                   بودجه
 برعهده گرفتن بازپرداخت این مطالبات و به کارگیری این کارکنان وجود ندارد!

پرسنل مطالبات پرداخت بر مبنی قزوین استاندار امنیتی سیاسی معاون که وعده ای از               10روزی
آنها کار به بازگشت و مطالبات این پرداخت بر مبنی خبری هیچ امروز تا و می گذرد بود، داده                    عوارضی

 شنیده نمی شود.

به نسبت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن اعتراضی رابطه:تجمع             درهمین
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی همزمان با سفر نوبخت

حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن قزوین، به نوبخت سفر با همزمان شهریور 3 دوشنبه                روز
در تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه قزوین                جاده ای

 مسیربازگشت نوبخت از دهکده باراجین به مهمانسرا زدند.

99 سال پایان تا که قرارشده نوبخت وعده به شهریور،بنا 6 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه

به نیز آنها معوقات و بدهی و تمدید قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن                 قرارداد
 حساب اداره کل راهداری استان واریز شود.

از عوارضی ها شدن الکترونیکی بهانه به که است ماه 5 رسد 50نفرمی به تعدادشان که کارگران                  این
این ودرخالل هستند معیشتی و اقتصادی مشکالت با کردن نرم وپنجه دست ودرحال اند شده بیکار                  کار

وشهرسازی راه راهداری،وزارت کل اداره مقابل وتهران قزوین در اعتراضی تجمعات بارها              مدت
 واستانداری قزوین برپاکرده بودند.

به تعطیلی بدنبال مازندران دارویی و غذایی کارخانه کارگر40 1500 اجباری مرخصی و               *بیکاری
 دلیل کمبود شدید روغن

1500 و تعطیل روغن شدید کمبود دلیل به مازندران استان دارویی و غذایی کارخانه                کارگر40
 کارگرش بیکار ویا به مرخصی اجباری فرستاده شدند.

به ها آن ماهانه نیاز که دارد فعالیت دارویی و غذایی صنعت در کارخانه 183 مازندران استان                   در
شده تولیدی واحدهای از برخی رکود سبب نیاز مورد روغن نشدن تامین و است تن هزار پنج                   روغن

 است.

صنعت به روغن کمبود اینکه بیان با مازندران دارویی و غذایی صنایع انجمن آبان،دبیر 18 یکشنبه                  روز

دارد فعالیت روغن پاالیش زمینه در کارخانجات از برخی گفت: ای رسانه خبرنگار است،به رسیده                 نیز
 و روغن خام را پاالیش و عرضه می کنند.

مصرف به غیره و کالباس و سوسیس کلوچه، شکالت، و کیک نظیر، کارخانه 80 اینکه به اشاره با                    وی

حال در گفت: و کرد اعالم ماه در تن هزار پنج را استان های کارخانه مصرف میزان دارند، نیاز                     روغن
 حاضر با کمبود روغن مواجه هستیم.



نمایندگان و استانی مسوالن با بارها گفت: هستیم، مواجه روغن کمبود با مردادماه از اینکه اظهار با                   وی
شده انجام مشکل حل برای اقداماتی هایی دوره در و داشتیم مختلفی جلسات واستانداری صمت                 مجلس،

 است.

مصوب ها کارخانه برای بازار تنظیم ستاد سوی از قبل ماه سهمیه تن 80 و هزار دو اینکه عنوان با                      وی

هنوز و بوده کاغذ روی نیز میزان این و کرد پیدا تقلیل تن 800 به میزان این متاسفانه گفت: بود،                      شده
 دست صنعت را نگرفته است.

ها کارخانه از بخشی گفت: هستیم، مواجه روغن شدید کمبود با تاکنون مردادماه از که براین تاکید با                    وی

 به دلیل کمبود روغن، کارگران را به مرخصی فرستادند و یا بیکار کردند.

40 حدود گفت: هستند؛ روغن کننده مصرف مازندران کارخانجات از 70واحد اینکه اظهار با                وی

 کارخانه به دلیل کمبود روغن بسته و تعطیل شده است.

ها کارخانه تا شده سبب روغن مشکل داد: ادامه است، مختلف صنایع نیاز مورد روغن به اشاره با                    وی
 باتعطیلی و رکود مواجه شوند.

گفت: و کرد اعالم نفر پانصد و هزار استان در روغن کمبود براثر را بیکارشده کارگران شمار                   وی
 براین اینکه مشکلی برای کارگران ایجاد نشود این نیروها فعال به مرخصی فرستاده شده  اند.

80واحد تعداد این از گفت: دارد، وجود استان در دارویی و غذایی صنایع 183کارخانه اینکه بیان با                   وی
 با کمبود شدید روغن مواجه هستند که تعدادی از آن تعطیل شدند.

استخر دریک شدن براثرغرق ضایعات و کارتن آوری جمع کار حین 13ساله کودک باختن                *جان
 سجادشهربیرجند

سطح از ضایعات و کارتن آوری جمع کار حین افغانستان تبعه ساله 13 کودک آبان،یک 16 جمعه                   روز
بی وجسد شد وغرق افتاد جنوبی،بداخلش خراسان استان بیرجند، سجادشهر در واقع استخر یک                آب

 جانش ظهر روز شنبه 17 آبان پیداشد.

 *جان باختن یک کارگر مترو تهران در حادثه ریزش تونل

خیابان در واقع ساخت حال مترودر تونل در کار حین افغانستان کارگرتبعه آبان،یک 18 یکشنبه                 روز

 17 شهریور تهران براثر ریزش تونل زیر تلی از آوارگرفتار وجانش را ازدست داد.

 *جان باختن کارگرجوان یک معدن دامغان زیر یک سنگ

جان دم در رویش بر سنگ سقوط براثر دامغان معادن از یکی ساله 27 آبان،کارگر 18 یکشنبه                   روز

 باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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کردن الورود ممنوع به دراعتراض تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران وتجمع اعتصاب ادامه -               
 15 همکار

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت بویراحمد و کهگیلویه استان آبداران اعتراضات ادامه -                

 توخالی مسئوالن با برپایی تجمعات مقابل استانداری،دادگستری وصدا وسیما

حقوق نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات سرگیری از -                

وعده آمدن در وتوخالی مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت                وعدم
 ووعیدها با تجمع ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند

اعتراض در تولید خطوط توقف بدنبال غالت پاالیشی کارگرصنایع هزاران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی -              
 به  عدم  تامین مواد اولیه

 - ادامه کنش های کارگران کارخانه شیر وارنا ورامین برای پایان دادن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 - بلند شدن صدای اعتراض کارگران شهرداری لردگان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

های پروتکل رعایت به توجهی بی با کارگران جان با خودرو ایران مدیریت کردن بازی ادامه -                 
 بهداشتی در چارچوب مقابله با شیوع بیماری کووید 19

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  بی کفایتی مدیریت شرکت واحد در اجرای پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا

  ضدعفونی نمایشی اتوبوس های خط جمهوری - بهارستان در شرایط اوج گیری کرونا

 - کارخانه بیسکویت  سازی ساناز طالیی ایالم تعطیل و 20 کارگرش بیکارشدند

4 طول به جاده کنار در آباد بهشت آب انتقال طرح به نسبت اهالی از نفر صدها اعتراضی تجمع -                    
 کیلومتر

 - جان باختن یک کارگر جوان در گرگان زیرآوار

 - جان باختن نگهبان سد مخزنی رئیس علی دلواری بر اثر سقوط ازکوه

15 کردن الورود ممنوع به دراعتراض تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران وتجمع اعتصاب                *ادامه

 همکار

اعتصاب با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران متوالی، روز سومین برای آبان 17 شنبه                 روز

ادامه همکارشان 15 کردن الورود ممنوع به نسبت اعتراضشان به مجتمع ورودی مقابل تجمع                وبرپایی
 دادند وبا بنمایش گذاشتن اتحاد وهمبستگیشان خواستار بازگشت بکار همکارانشان شدند.



 

از روزشنبه تجمع در سخنانی طی کارگران از یکی اجتماعی های درشبکه منتشره های فیلم به                  بنا
شرکت وبا کارگر 15 کردن الورود ممنوع با رابطه در شوش شهرستان تامین شورای جلسه                 برگزاری

 این کارگران خبرداد.

از نه شوش شهرستان تامین شورای نشست خروجی درباره خبری گزارش این تنظیم دقایق آخرین                 تا
 جانب این شوراونه کارگران ممنوع الورود شرکت کننده دراین نشست منتشر نشده است.

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت بویراحمد و کهگیلویه استان آبداران اعتراضات                *ادامه
 توخالی مسئوالن با برپایی تجمعات مقابل استانداری،دادگستری وصدا وسیما

عدم به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه بویراحمد و کهگیلویه استان آبداران آبان، 17 شنبه                 روز
مقابل تجمعاتی مسئوالن توخالی های وعده و قراردادکاری ونداشتن حقوق ماه 6              پرداخت

 استانداری،دادگستری وصدا وسیما در یاسوج مرکز استان برپا کردند.



 

کردیم تجمع استانداری جلو پیش ماه چند گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر آبداران از                  یکی
کاری دیگر تاکنون روز آن از اما کردند پرداخت را ما مطالبات از بخشی شد رسانه ای موضوع                   وقتی

 صورت نگرفت.

را ساده ماسک یک خرید پول هستیم فرزندانمان و زن شرمنده کرونا سخت شرایط این در داد: ادامه                    وی

وعده پیش ماه چند آبفا کنیم.مسئوالن سیر را فرزندانمان و زن شکم بخواهیم اینکه به برسد چه                   نداریم
 دادند اما کاری انجام ندادند.

که زمانی و بودند بویراحمد و کهگیلویه استاندار با صحبت خواستار شده،آنها ای رسانه گزارش به                  بنا
خود مشکالت طرح خواستار دادگستری، جلوی در حضور با دارد حضور جلسه در استاندار شدند                 مطلع

180آبدار از نمایندگی به آبداران نماینده از نفر سه تعداد ودرادامه شدند استان قضایی ارشد مقام                  با
 معترض وارد دادگستری شدند تا صحبت های خود را به گوش مسئوالن قضایی استان برسانند.

مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت بویراحمد و کهگیلویه آبداران اعتراضی رابط:تجمع              درهمین
 استانداری

عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای بویراحمد و کهگیلویه آبداران آبان، 5 دوشنبه                روز

مرکز یاسوج در استانداری مقابل تجمع به دست وبیمه کاری قرارداد ونداشتن حقوق ماه 6                 پرداخت
 استان زدند.



 

ما قراردادهای که هستیم آبدار گفت:250 محلی رسانه خبرنگاریک به درتجمع حاضر آبداران از                یکی
 بی تکلیف مانده است و هر چه مراجعه می کنیم، مسئوالن پاسخ درست و درمانی به ما نمی دهند.

و نکرده ایم دریافت اجناس گرانی و اقتصادی شرایط این در حقوق که است ماه 6 از بیش افزود:                    وی
وضعیت تکلیف و تعیین به نسبت متأسفانه بویراحمد و کهگیلویه استان فاضالب و آب شرکت                 مسئوالن

 قرارداد آبداران هیچ گونه اقدامی تاکنون نکرده اند.

و نداریم بیمه هستیم، قراردادهایمان تکلیف تعیین برای فقط هستیم، اینجا در اگر ما گفت: دیگری                  آبدار
 زن و فرزند بیمار شوند، نمی دانم با کدام دفترچه آنها را نزد پزشک ببریم.

ویژه به فاضالب و آب مسئوالن دست از شدت به بود، آمده یاسوج به پاتاوه بخش از که دیگری                     آبدار
وقتی بفهمند. را ما درد می توانند، چگونه آن ها می گفت: و می کرد گالیه شرکت این مدیرعامل                 پاسره

 حقوق خودشان را به موقع می گیرند.

راه راه و کشیده اتو قهوه ای شلوار و کت با که فاضالب و آب شرکت معاون مرادیان به خطاب آبدار                      این

شرمنده می زنیم. دیگری کارهای به دست نشود. برطرف من حقوقی مشکالت اگر کرد، اظهار بود،                 آمده
 زن و فرزندان مان هستیم.

مراجعه جا هر که می گفتند آن ها بودند، آمده باشت و گچساران بهمئی، دیشموک، شهر از دیگری                  آبداران
مراجعه بویراحمد و کهگیلویه استانداری به که شده ایم مجبور هم االن نمی کنیم. دریافت پاسخی                می کنیم،

چندین و زن همگی که کنند ما حال به فکری مسئوالن می زنیم. لنگ زندگی مان مخارج و خرج در                    کنیم.
 فرزند داریم.



ما با که نیست شایسته االن می کنیم. تالش مردم شرب آب تأمین برای روز شبانه می گفت: دیگری                   آبدار
 اینگونه رفتار شود. مسئوالنی که نمی توانند، کاری برای مردم انجام بدهند. کنار بکشند.

حقوق نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات سرگیری                *از

وعده آمدن در وتوخالی مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت                وعدم
 ووعیدها با تجمع ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند

اروند، آزاد منطقه گذاری سرمایه و اقتصادی معاون وعده آمدن در توخالی بدنبال آبان 17 شنبه                  روز

وعدم حقوق نازل سطح به نسبت را اعتراضشان اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه                کارگران

با ووعیدها وعده آمدن در وتوخالی مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش                 پرداخت
 تجمع  مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند از سرگرفتند.

 

است گذشته شده پرداخت ما به که حقوقی آخرین از ماه سه گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                    تجمع
 این درحالیست که با وجود تورم فعلی اداره کردن زندگی بدون حقوق امکان پذیر نیست.

و هوا و آب بدی حق بدی مانند مطالباتی و مزایا کاهش به مربوط ما کلی اعتراض البته افزودند:                     آنها
 سایر مطالبات است زیرا در چند ماه گذشته این مطالبات با کاهش باالیی روبه رو شده است.

پیمانکار نظر زیر از شغلی وضعیت سازی خارج گفتند: اروند آزاد منطقه گمرک دروازه های                کارگران
وضعیت به مسووالن رسیدگی و اروند آزاد منطقه صنعتی تجاری سازمان نظر زیر جدید قرارداد عقد                  و

 مالی از خواسته هایی است که انتظار می رود به آنها رسیدگی شود.



حق و رفت خواهد پیش منوال همین بر وضعیت باشیم پیمانکار زیرنظر که زمانی تا افزودند:                  آنها
 کارگران پایمال خواهد شد.

 درهمین رابطه:

به آینده هفته در مطالباتشان پرداخت وعده بدنبال اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه                +کارگران
 تجمعات اعتراضیشان خاتمه دادند.

گفت:به ای رسانه خبرنگار به اروند آزاد منطقه گذاری سرمایه و اقتصادی آبان،معاون 11 یکشنبه                 روز
 پیمانکار مربوطه برای پرداخت مطالبات کارگران بر اساس قوانین اداره کار تذکر داده شد.

 اوافزود: چنانچه این پیمانکار تا یک هفته آینده به تعهداتش عمل نکند، پیمانکار جدید تعیین خواهد شد.

وعدم حقوق نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات                ++ادامه
آزاد منطقه سازمان مقابل تجمع با مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش                 پرداخت

 اروند

به نسبت اعتراضاتشان درادامه اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران آبان، 10 شنبه                روز

به دست مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت وعدم حقوق نازل                 سطح
 تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد اروند،زدند.

 



عقد و پیمانکار نظر زیر از شغلی وضعیت سازی خارج گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
مالی وضعیت به مسئوالن رسیدگی و اروند آزاد منطقه صنعتی تجاری سازمان نظر زیر جدید                 قرارداد

 از خواسته هایی است که از مسئوالن می خواهیم به آنها رسیدگی کنند.

اعتراض در تولید خطوط توقف بدنبال غالت پاالیشی کارگرصنایع هزاران ومعیشتی شغلی              *بالتکلیفی
 به  عدم  تامین مواد اولیه

کردند متوقف را تولید خطوط اولیه مواد تامین عدم به اعتراض در غالت پاالیشی صنایع                 صاحبان
 وهزاران کارگر در بالتکلیفی شغلی ومعیشتی قرار گرفتند.

 

دامی های نهاده فروش شد مقرر که بود گذشته سال آبان،اواخر 17 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                   بنابه
 همچون ذرت صرفا از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد.

کشاورزی جهاد وزارت از مجوز دارای مجموعه های صرفا که شد مشخص خبر، این اعالم از                 پس
نگرفته انجام تدبیری است، ذرت آنان اولیه مواد ای صنایعی برای و هستند بازارگاه از خرید کد                   دارای

 بود.

جلسه در است، ذرت مصرفشان مورد اولیه مواد که غالت پاالیشی صنایع پیگیری و اعتراض از                  پس

هر ازای به و گردد ایجاد دسترسی بازارگاه سامانه در صنایع برای که شد مصوب بازار تنظیم                   ستاد
مصوبه این تاکنون اما برسد. فروش به اولیه مواد آنان به مصوب قیمت از بیشتر تومان 1000                   کیلوگرم

 به نتیجه ای نرسیده است و همچنان این صنایع در بالتکلیفی وجود دارند.

مواد تامین و تدبیر تا کردند اعالم و کردند متوقف و تعطیل را خود تولید خط صنایع این امروز                     حال
 اولیه، خط تولید را روشن نمی کنند و سرنوشت هزاران کارگر آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.



بر غالت پاالیشگاه بنیان دانش صنعت گفت: بهشت هشت آران شهدینه شرکت رابطه،مدیرعامل               درهمین
غذای مایه، خمیر دارویی، سازی، الکل صنایع در فراگیر های کاربری و بنیادی صنایع از ذرت                  پایه

طیور، و دام خوراک انسانی، خوراک دامی، های آنزیم ، نساجی ، سازی کارتن و کاغذ صنایع                   کودک،
 تولید اسید سیتریک ، سوربیتول ، مالتودکسترین و... می باشد.

از بیش آن وسیع کاربردهای و مختلف صنایع در محصوالت این گسترده مصارف کرد: مطرح                 وی
اشتغال تعداد نفر 2000 حدود ایران در پاالیشگاهی شرکت 5 تعداد و دارد مخاطب را                 7000شرکت

مصرف است.میزان کرده ایجاد ایران در را محصوالت انواع تن 3200 روزانه حدود تولید با                 زایی
به مجددًا آن %40 میزان که باشد می سال در 1.100.00تن حدود پاالیشگاهی شرکت 5 این در                   ذرت

در تولیدی محصوالت از درصد 20 حدود در و گردد می بر آبزیان و طیور و دام خوراک                    زنجیره
 صنایع الکل و دارویی و مابقی در صنعت کاغذ سازی  ، صنایع غذایی و لبنی مصرف میشود.

گذاری سرمایه با مربع متر 183500 مساحت به زمینی در پاالیشگاهی شرکت این کرد: تصریح                 وی
از بیش سالیانه تولید مستقیم طور به 300نفر از بیش زایی اشتغال و ریال 8000میلیارد بر                  بالغ

 120.000تن انواع محصوالت در شهریورماه سال 1398 به بهره برداری رسیده است.

دادیم، می انجام کنندگان وارد و بازار از را خود خریدهای بازارگاه، سامانه ایجاد از قبل تا افزود:                    وی

این که نگفتند خود با امر متولیان و نشد ایجاد دسترسی صنایع برای بازارگاه سامانه ایجاد از بعد                    اما
 صنایع مواد اولیه خود را باید از کجا تامین کنند.

بازارگاه سامانه راهاندازی با ( 1398 سال ماه اسفند از ) گذشته ماه های طی متاسفانه کرد: مطرح                   او
در پاالیشگاهی کارخانجات اکنون و است شده روبرو ممنوعیت هایی با صنعت بخش در ذرت                مصرف

 بالتکلیفی قرارگرفته اند.

جهاد های خانه وزارت مسئولین با متعددی مکاتبات و پیگیری ها گذشته ماه 8 طی کرد: خاطرنشان                  وی

در 31/06/1399 تاریخ در نهایت در و است آمده عمل به تجارت و معدن صنعت، و                  کشاورزی
مصارف ذرت ارز تامین ذرت نهاده شدن نرخی 2 از از جلوگیری منظور به بازار تنظیم ستاد                   کارگروه

هر ازاء به التفاوت به ما محاسبه به نسبت حمایت سازمان و انجام ارز42000ریال نرخ با نیز                   صنعتی

ادامه برای صنایع که شده باعث کرد:این مطرح نماید.وی دریافت صنعت جهت 10.000ریال               کیلوگرم
محصول نهایت در و کنند خریداری ذرت آزاد بازار از برابری چندین قیمت با شوند مجبور خود                   حیات

 خود را گران تر بفروشند که این حرکت باعث فشار به مردم می شود.

03/07/1399 و 23/06/1399 های تاریخ در ذیربط های خانه وزارت به موضوع کرد: مطرح                وی

پاالیشگاهی شرکت پنج برای بازارگاه سامانه در صنعت کد تاکنون متاسفانه ولی است گردیده                ارسال
تعطیلی این با که شده ها واحد تعطیلی به ناچار مصرفی ذرت تامین امکان عدم دلیل به و نگردیده                     فعال

قابل غیر مشکالت مصرفی صنایع در قطعًا و پرسنل بیکاری کشور ملی های سرمایه خواب بر                  عالوه
 جبرانی را به دنبال خواهد داشت.

حیاط ادامه برای بازارگاه سامانه در صنعت کد اختصاص عدم به باتوجه کرد: خاطرنشان پایان در                  وی
وجود ذرت خرید بودن قاچاق دلیل به آزاد بازار در رسمی قیمت برابر 3 با حتی ذرت خرید                    امکان

و شود پاالیشگاهی صنعت این حال به فکری خواهشمندیم ذیصالح محترم مدیران از عاجزانه پس                 ندارد
شاخص از غالت پاالیشگاهی فرآوری های حوزه در ذرت از استفاده میزان برسند، صنعت این داد                  به



شرایط ما کشور پاالیشگاهی های شرکت متاسفانه ولی گردد می محسوب کشور یک یافتگی توسعه                 های
 خوبی ندارند.

 *ادامه کنش های کارگران کارخانه شیر وارنا ورامین برای پایان دادن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

شیر صنایع شرکت ورامین- وارنا شیر کارخانه تعطیلی شدن ساله سه آستانه در آبان 17 شنبه                  روز
گفتند: ومعیشتی شغلی بالتکلیفی دادن پایان برای هایشان کنش درباره کارگرانش (شهداد)-،              تهران

تهران استان و ورامین شهرستان دولتی و صنفی نهادهای به کارخانه بازگشایی امید به بار چندین                  تاکنون
 مراجعه کرده ایم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته ایم.

 

وارنا کارخانه کارگران از نفر 200 حدود حاضر حال در افزودند: ای رسانه خبرنگار گفتگوبا                 آنهادر
کار محل بازگشایی انتظار در گرفته اند، قرار معیشتی بد شرایط در کارخانه تعطیلی اعالم از بعد                  که

 سابق خود هستند.

خود کار محل مجدد راه اندازی و بازگشایی بر که لبنی محصوالت تولید کارخانه این شده بیکار                  کارگران

شانسی هیچ ما کار نامتعادل بازار در هم اکنون سنی، و جسمی شرایط به باتوجه دادند: دارند،ادامه                  تاکید
بهترین های از یکی که کارخانه این بازگشایی از دولت اگر اما نداریم جدید شغلی فرصت یافتن                  برای

 صنعت لبنیات در استان است، حمایت کند، ما می توانیم به کار قبلی خود بازگردیم.

نشدن تامین و مالی بدهی های افزایش همانند مختلفی دالیل به صنعتی واحد این اینکه بیان با                  کارگران

موقع به پرداخت توان تعطیلی از پیش و شد اعالم تعطیل 97 سال اواخر از زرد و خام شکر اولیه                      مواد

به بار چندین کارخانه این تولیدی خطوط نیز این از پیش افزودند: ادامه در نداشت، را کارگران                   حقوق
 صورت موقت تعطیل اعالم شده بود که با حمایت مسئوالن مجددا به چرخه تولید بازگشت.



و ورامین شهرستان دولتی و صنفی نهادهای به کارخانه بازگشایی امید به بار چندین تاکنون                 آن هاگفتند:
 استان تهران مراجعه کرده ایم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته ایم.

سنواتی و مزدی مطالبات گفتند: خود معوقه مطالبات درمورد همچنین ورامین وارنای              کارگران

 کارگران پرداخت شده و فقط تعداد کمی از همکاران  بخشی از مطالبات خود را هنوز دریافت نکرده اند.

بد شرایط به باتوجه کردند: تصریح خاتمه در هستند، کارخانه دوباره بازگشایی خواهان که کارگران                 این

200کارگر دست کم اشتغال و درآمدی منبع تنها وارنا شیر شرکت اینکه و شهرستان در                اشتغال
و تولیدی واحد این مشکالت رفع درخصوص که داریم تقاضا مسئوالن از است، مستقیم                به صورت

 بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضعیت بد معیشتی قرار دارند، اقدام عاجل کنند.

 *بلند شدن صدای اعتراض کارگران شهرداری لردگان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

به نسبت را اعتراضشان بختیاری و چهارمحال استان در لردگان شهرداری کارگران آبان، 17                روزشنبه
 عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه،رسانه ای کردند.

نشده پرداخت دستمزد ماه سه دست کم گفتند: ای رسانه خبرنگار به لردگان شهرداری معترض                کارگران

 دارند و بیمه آن ها نیز چندین ماه پرداخت نشده است.

گاضافه و کردند نگرانی ابراز آینده ماه های در خود مزدی مطالبات میزان افزایش از کارگران                 این

وجود به ما خانواده های برای بسیاری مشکالت مطالبات، پرداخت عدم و معیشتی مشکالت               کردند:
 آورده است.

جز به لحظه این تا اما باخبرند آن ها مطالبات وضعیت از شهری مسئوالن اینکه افزودند:علیرغم                 آنها
مجموعه کارگران مزدی مطالبات کامل پرداخت خصوص در علی الحساب، صورت به کمی              مبالغ

 شهرداری لردگان اقدامی صورت نداده اند.

همه وجود با گفتند: خود بیمه ای مطالبات درباره ادامه در خود، معیشتی نامناسب اوضاع از انتقاد با                   آن ها

را ما نیز بیمه ها حق پرداخت زمینه در دیرکرد مواجهیم، آن با حقوق دریافت زمینه در که                   مشکالتی
درمانگاه های و بیمارستان ها در درمانی خدمات دریافت امکان موارد برخی در و کرده مشکل                دچار

 ملکی را نداریم.

روزهای این در لردگان شهرداری سبز فضای و زباله جمع آوری همکاران افزودند: کارگران               این

مشغول امکانات، حداقل با می کنند، تأکید فردی بهداشت رعایت به همه که کرونا از ناشی                 پرخطر
 خدمت رسانی به اهالی هستند.

بهداشتی های پروتکل رعایت به توجهی بی با کارگران جان با خودرو ایران مدیریت کردن بازی                  *ادامه
 در چارچوب مقابله با شیوع بیماری کووید 19

خودرو ایران مدیریت اما کرده اعالم تعطیل کرج و تهران در را ها پنجشنبه کرونا ملی ستاد آنکه                    با

این در کند. می اعالم تولید خطوط برای کاری اضافه و کار کارگران برای را جمعه و پنجشنبه                    همچنان

هستند کارگرانی هم کاری اضافه ساعت 80 از بیش تا و است عادی کاری اضافه ساعت 60                   کارخانه
 که در کارنامه دارند.



  استقبال کارگران از این اضافه کاری ها به دلیل وضعیت نامناسب مالی شان است.

مفرط خستگی و قلبی های سکته و زودرس پیری به و فرسوده را کارگران نهایت در کردن کار                    اینگونه
 دچار می کند.

هستند. عصبانی و حوصله بی خانه، در کامل استراحت برای مناسب فرصت نداشتن دلیل به                  کارگران
است خودرویی ایران های خانواده مشکالت بارزترین از یکی خانه مشکالت و خانواده به رسیدگی                 عدم

 تا جایی که بیشترین آمار جدایی و طالق در این شرکت رقم می خورد.

 منبع اصلی خبر:  کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  بی کفایتی مدیریت شرکت واحد در اجرای پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا

  ضدعفونی نمایشی اتوبوس های خط جمهوری - بهارستان در شرایط اوج گیری کرونا

ضدعفونی برای را کارگر یک فقط کرونا شیوع اوج گیری وجود با واحد شرکت ناالیق مدیریت                 متاسفانه

خطوط پرازدحام ترین از خط این اینکه به توجه با و است گمارده بهارستان - جمهوری خط                  اتوبوس های
که چرا کند ضدعفونی را اتوبوسی درمیان اتوبوس ده نمی تواند حتی کارگر یک است، واحد                 شرکت

کارگر هیچ هست مرخصی در کارگر این که روزهایی در می کنند. حرکت دقیقه دو فاصله به                  اتوبوس ها
 دیگری نیز برای ضدعفونی اتوبوس ها جایگزین نمی گردد.

آگاهی واحد شرکت در بهداشتی پروتکل های اجرای عدم به نسبت بارها واحد شرکت کارگران                سندیکای
بهداشتی پروتکل های اجرای برای فراوان درخواست های مدیریت از نیز کارگران و کرده              رسانی

 کرده اند. ولی متاسفانه مدیریت فقط در حد نمایشی پروتکل های بهداشتی را اجرا می کند.

 *کارخانه بیسکویت  سازی ساناز طالیی ایالم تعطیل و 20 کارگرش بیکارشدند

اولیه مواد نبود دلیل به ایالم، استان چرداول شهرستان در واقع طالیی ساناز بیسکویت سازی                کارخانه

 خط تولیدش متوقف و 20 کارگرش بیکارشدند.

شرایطی گفتند:در ای رسانه خبرنگار به طالیی ساناز کارخانه بیکارشده آبان،کارگران 17 شنبه               روز

در فعالیت حال در کارخانه های معدود حال به فکری مسئوالن است، محدود بسیار شغلی فرصت های                 که

حال در که دارند شغلی فعالیت غیرمستقیم نفر و40 مستقیم نفر 20 کارخانه این در نمی کنند.                  استان
 حاضرخانواده های آن ها هیچ راهی برای امرار معاش ندارند.

امنیت شود، فراهم کارخانه این در تولید اولیه مواد و کنند کمک مسئوالن که صورتی افزودند:در                  آنها

 شغلی ما نیز تضمین می شود.

4 طول به جاده کنار در آباد بهشت آب انتقال طرح به نسبت اهالی از نفر صدها اعتراضی                    *تجمع
 کیلومتر

گذاشتن بنمایش برای بختیاری و چهارمحال استان ازاهالی نفر 500 از آبان،بیش 17 شنبه روز                 ظهر

از استفاده بهداشتی، های دستورالعمل رعایت با آباد بهشت آب انتقال طرح به نسبت                اعتراضشان



چهار طول به جاده خودرودرکنار دستگاه صد بر افزون و اجتماعی گذاری فاصله و ماسک و                  دستکش
 کیلومتر( از پلیس راه شهرکرد- اصفهان تا تونل رخ )تجمع کردند.

 



 

 

 *جان باختن یک کارگر جوان در گرگان زیرآوار

آوار از زیرتلی آپارتمان ساخت برای گودبرداری کار حین جوان کارگر آبان،یک 17 شنبه روز                 صبح
 گرفتارشد وجان خودرا ازدست داد.

 *جان باختن نگهبان سد مخزنی رئیس علی دلواری بر اثر سقوط ازکوه



شهر کیلومتری 60 شبانکاره، بخش در واقع دلواری رئیس علی سد ساله 42 آبان،نگهبان 16 جمعه                 روز
 برازجان  ، مرکز شهرستان دشتستان،استان بوشهربراثر سقوط ازکوه در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 15 و 16 آبان ماه 1399

ومدیریت ویژه ویگان انتظامی نیروهای دربرابر ومقاومتشان کارگران همبستگی شاهد تپه هفت -             

 شرکت برای بازگشت به کار 15 همکار ممنوع الورود

بی سایه زیر زیست محیط آلودگی باگسترش عسلویه بیدخون واهالی کارگران جان با بازی ادامه -                

 تفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 - جان باختن یک کارگر در شادآباد تهران براثر سقوط ازداربست

ومدیریت ویژه ویگان انتظامی نیروهای دربرابر ومقاومتشان کارگران همبستگی شاهد تپه             *هفت

 شرکت برای بازگشت به کار 15 همکار ممنوع الورود

صدها مقاومت شاهد تپه هفت نیشکر وصنعت کشت آبان)،مجتمع 16 و وجمعه(15 شنبه پنج های                 روز

ممنوع همکار 15 کار به بازگشت برای شرکت ومدیریت ویژه ویگان انتظامی نیروهای دربرابر                کارگر
 الورودیشان بود.

 

وثیقه تودیع با دزفول فجر زندان از تپه هفت کارگر 4 موقت آزادی از آبان،پس 15 شنبه پنج روز                     صبح
مبنی شرکت مدیریت تصمیم با تپه هفت آبان،کارگران 14 چهارشنبه درشامگاه تومانی              50میلیون

ثعالبی، فیصل بهمنی، امیدوار،یوسف محمد آزادی، امید های بنام همکارشان 15 الورودی              برممنوع

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


عادل خدایی، محمود حیوری، مسعود حمدانی، حمدانی،محمد حسین حمدانی، حامد خاور، چشمه              مسلم
تر گسترده حضور و ممبینی حمید و منجزی عباسی ابراهیم کهنکی، حسن ظهیری، صاحب                سرخه،

 نیروهای انتظامی ویگان ویژه در مجتمع وممانعت از ورود همکارانشان روبروشدند.

ورودی درب بسمت مجتمع داخل از تپه هفت نیشکر وصنعت کارگرکشت صدها شنبه پنج                روز

نمی ذلت میمیرد منجمله«کارگر شعارهایی وسردادن 15همکارشان به پیوستن وبا کردند             راهپیمایی
ما انتظامی »و«نیروی الذله منا هیهات الذله منا هیهات برستمگر»،« مرگ برکارگر              پذیرد»،«درود

با همبستگی اعالم وبا گذاشتند بنمایش آنها الورودی ممنوع به نسبت را اوباش»اعتراضشان نه                کارگریم
ممنوع کارگران از یکی سخنرانی ایراد با شدند.تجمع الورودیشان ممنوع رفع             همکارانشان،خواستار

 الورود بپایان رسید.

با را همبستگیشان مجتمع ورودی مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از کثیری آبان،جمع 16 جمعه                  روز
 15 همکار ممنوع الورودشان بنمایش گذاشتند.

شنبه روز شوش شهرستان ویژه جلسه برگزاری به اشاره با دستی بلندگوی با انتظامی نیروهای از                  یکی

کارگر (غیراز15 خواست معترض کارگران تپه،از کارگرهفت 15 الورودی ممنوع درباره آبان 17             
با وکارگران روبروشد کنندگان تجمع منفی پاسخ با که شوند مجتمع کارداخل ادامه الورود)برای                ممنوع

بازگشت برای را راسخشان وعزم همبستگی کارشان برسر نرفتن و شرکت داخل محوطه به ورود                 عدم
 بکار همکارانشان بنمایش گذاشتند.

پیوستن بیرون»خواهان بیا حراست بیرون بیا شعار«حراست سردادن با تجمع در حاضر              کارگران
از حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره وگزارش شدند تجمعشان به حراست دربخش              همکارانشان

 پیوستن تعدادی از کارگران بخش حراست به اجتماعشان می باشد.

نمی ذلت میمیرد اتحاد»و«کارگر اتحاد اتحاد تپه هفت «کارگر شعارهای سردادن با معترض               کارگران

ایراد با هم تجمع شدند.این همکارانشان الورودی ممنوع به دادن پایان برای اتحاد حفظ                پذیرد»خواهان
 سخنرانی خاتمه پیدا کرد.

طی شرکت مدیریت گفت: خبرنگاران به خوزستان کاراستان اداره روزجمعه،مدیرکل رابطه             درهمین
 نامه ای تا تعیین تکلیف وضعیت کارگران، آن ها را ممنوع الورود کرده است.

بی سایه زیر زیست محیط آلودگی باگسترش عسلویه بیدخون واهالی کارگران جان با بازی                *ادامه

 تفاوتی مسئوالن منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

و ضایعات زدن آتش با زیست محیط آلودگی گسترش با عسلویه بیدخون واهالی کارگران جان با                  بازی

انرژی اقتصادی ویژه منطقه مسئوالن تفاوتی بی سایه زیر سبز فضای پیمانکار توسط درختی                نخاله های
 پارس ادامه دارد.



 

گفت: ای رسانه خبرنگار به عسلویه شهرستان زیست محیط و اجتماعی فعال یک آبان 16                 روزجمعه
دود همراه به خود شهر هوای آلودگی شاهد عسلویه شهرستان بیدخون شهر اهالی اخیر روزهای                 طی

 عظیم زرد رنگ در آسمان شهر بودند که حتی نفس کشیدن را برای اهالی منطقه سخت کرده است.

ویژه منطقه سبز فضای پیمانکار که شد مشخص و پیگیری را موضوع بیدخون شهرداری افزود:                 وی

آتش به اقدام و آوری جمع شهر پایین در که را غیره و درختی نخاله های و ضایعات بار چندمین                     برای
 زدن آنها کرده و دود و آلودگی هوا ناشی از سوزاندن این ضایعات است.

گازی های پاالیشگاه فلرهای با نزدیکی فاصله در بیدخون شهر اهالی داد: ادامه زیست محیط فعال                  این
صعب و تنفسی بیماری های انواع به که مردمی می برند. رنج فلرها این آلودگی از و می کنند                  زندگی

کار این به دادن پایان خواستار و هستند مند گالیه شدت به ضایعات این سوزاندن از شده اند مبتال                    العالج
 که سالمت عمومی و زیست محیطی شهر را به خطر انداخته، هستند.

در باید ویژه منطقه می کند؟ بازی مردم جان با ویژه منطقه چرا که اینجاست کرد:سئوال اضافه                  وی
برای و باشد داشته مردم سالمت و پیرامونی محیط به ویژه ای توجه خود اجتماعی مسئولیت های                 راستای

عامل خود اینکه نه کند تالش گوگرد باز رو انبار ساماندهی فلرها رساندن صفر به و هوا آلودگی                    کاهش
 ایجاد آلودگی در شهرستان باشد.

به بهداشت و زیست محیط ویژه به استان و شهرستان مسئوالن است این انتظار کمترین داد: ادامه                   وی
طرح مردم محیطی زیست و عمومی سالمت افتادن خطر به دلیل به و کنند ورود موضوع این به                    جد



دیگر شهرستان و بیدخون شهر مردم و گرفته صورت قانونی برخورد کار این عوامل با تا کنند                   شکایت
 شاهد تکرار چنین آلودگی های در سطح منطقه نباشند.

 *جان باختن یک کارگر در شادآباد تهران براثر سقوط ازداربست

براثر تهران شادآباد درمحله کار حین افغانستان تبعه ساله 45 کارگر آبان،یک 16 جمعه روز                 صبح
 سقوط ازداربست در دم جانش را ازدست داد.
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 اخباروگزارشات کارگری 14 آبان ماه 1399

 - زنده باد یاد وخاطره کوروش بخشنده:

  +یدی صمدی :به یاد کوروش بخشنده

 ++عثمان اسماعیلی:یاد و خاطرات عمو کوروش عزیز را گرامی میدارم

  - آزادی موقت 4 کارگر بازداشتی هفت تپه از زندان فجر شوش با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی

 درهمین رابطه:چه خبرها ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 +ده ها کارگر کشت وصنعت هفت تپه با تجمع درسنگر خواهان 4 همکارزندانیشان شدند

 ++تدقیق خبراعتصاب غذا بازداشتی ها در زندان دزفول

تومانی میلیون 50 وثیقه تامین برای بازداشتی کارگر 4 توانایی عدم بر مبنی شوش دادستان                 +++ادعای
 صحت ندارد و شورای تامین شهرستان شوش مخالف آزادیشان است

 ++++سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  بازداشت چهار تن از نمایندگان کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

اجتماعی تامین بیمه دفترچه از هایشان وخانواده اروندکنار شهرداری کارگر 130 ماهه 3 محرومیت -               

 بدلیل عدم پرداخت حق بیمه

به کودکان حقوق از دفاع فعالین و دانشجویان بازنشستگان، کارگری، گروه های و تشکل ها بیانیه -               

 مناسبت سالگرد کشتار آبان 98

  - اعالمیه شروع به کار گروه تحقیقی درباره ماجرای آزار جنسی

 - افزایش 73 درصدی کارگران جان باخته در حوادث کاری آذربایجان شرقی  در نیمه اول سال جاری

 - جان باختن 2 کارگر کارخانه آلومینای جاجرم در حادثه واژگونی یک دستگاه کامیون

 - تیر برق پوسیده جان کارگرجوان اداره برق بندرلنگه را گرفت

 - جان باختن یک کارگر درفردیس براثر سقوط ازطبقه پنجم ساختمان
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11 مصدومیت اینبار - نیست سربازایستادن را کارگران از آمد و رفت های سرویس گرفتن قربانی -                 
 کارگر کشاورزی و وخامت حال 4 نفرشان

 - جان باختن یک کارگر سنندجی حین کار درحلبچه براثر برق گرفتگی

 - جمعی از کنش گران جنبش زنان ایران:  محکومیت ترور خون بار در دانشگاه کابل

 *زنده باد یاد وخاطره کوروش بخشنده:

 

  +یدی صمدی :به یاد کوروش بخشنده

که بود دوستان از یکی خورد زنگ تلفنم بودم بازگشته کار سر از تازه پیش سال پنج آبان ١۴                     ظهر
اون گوشم تو هنوز که کوتاه جمله یک دادم جواب رو تلفنم . داشتیم نزدیکی رفاقت بودیم هم با                     همیشه

  صدا هست . بهم گفت عمو کوروش فوت کرد!!

مزاح برای که بهم داد رو مرگش خبر شوخی به رفیق همین واسه بار یک کوروش عمو چون نشد                    باورم

عصبی یهو میکنم استراحت کمی برگشتم سرکار از تازه وجدانن نکنید اذیت گفتم بود. کرده رو کار                   این
  شد و گفت المصب کوروش رو از دست دادیم.



زنگ کوروش عمو نزدیک بستگان از یکی تماس، آن از بعد دقیقه ده تا نشد باورم هست یادم دقیق                     خیلی
برای رو ما کوروش عمو گفت شده چی گفتم میذاشت؟ کجا رو اش شناسنامه کوروش نمیدونی گفت                   زد

  همیشه جا گذاشت .

دوستان از تعدادی با فوری . کرد خودم جای میخکوب رو من لحظه چند برای که بود سنگین اینقد                     خبر

نگاه را همدیگر کوروش عمو مرگ خبر از مبهوت مات همه رسوندیم بعثت بیمارستان به رو                  خودمون
 می کردیم هنوز باورمان نمیشد عمو کوروش رو از دست دادیم .

سردخانه به را خودمان امجدی رضا و یاشار دوستان از یکی و ( کوروش عمو پسر ) یاشار و من                      

 بیمارستان رساندیم و آخرین بوسه را بر صورت گرم عمو کوروش،زدیم .

سراسر که کوروش عمو های خاطره با که نبوده روزی گذرد می سنگین ی ضایعه این از سال                    پنج

  مبارزه بود زندگی نکرده باشیم.

هر در میتوانستی که بود گرم خون و صمیمی دوستی حال عین در و دلسوز معلمی کوروش                   عمو
 شرایطی پشت گرم بودن او باشی ....

و یاد نبودی دور ما از وقت هیچ اما میگذرد نبودنت از سال پنج اینکه وجود با عزیز! کوروش                     عمو
 خاطر این مبارز نستوه راه رهایی طبقه کارگر و دوست و رفیق صمیمی همواره زنده است.

 ++عثمان اسماعیلی:یاد و خاطرات عمو کوروش عزیز را گرامی میدارم

کارگران ما آوردی ارمغان به را ایران و کردستان انقالبی جنبش سازان تاریخ تاریخ شما جان                  عمو

آینده نسل به و دهیم ادامه است تن در جان تا را ساختید ناپذیر خستگی شمای که راهی میکنیم تازه                      پیمان
 القا دهیم.

 عمو کوروش با تمام حرکات انقالبی اش در دل تمام کارگران جای بخصوص دارد.

شما برای تنها عمو درد این اما دادید دست از را عزیزتان شما که است درست کوروش عمو                    خانواده
 نیست عمو کوروش عموی دها و هزاران محرومان جامعه و طبقه کارگر است .

من دادید. پرورش انقالبی های انسان چه که ببالین خودتان به کارگران.. انقالبی پرتو سکو                 سنندج..
 شکی در این ندارم که انقالبیون سنندج راه مبارزه عمو و عمو ها را تا پیروزی ادامه خواهند داد...

 یاد و خاطراتت گرامی عمو

 14/آبان/99_عثمان اسماعیلی

  *آزادی موقت 4 کارگر بازداشتی هفت تپه از زندان فجر شوش با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی

فجر زندان از تومانی میلیون 50 وثیقه تودیع با تپه هفت بازداشتی کارگر آبان،4 14 چهارشنبه                  شامگاه

 شهرستان دزفول آزاد شدند ومورد استقبال همکارانشان قرار گرفتند.



 

 درهمین:چه خبرها ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 +ده ها کارگر کشت وصنعت هفت تپه با تجمع درسنگر خواهان 4 همکارزندانیشان شدند

وبرافراشتن درمجتمع تجمع برپایی با تپه هفت وصنعت کشت کارگر ها ده آبان، 14 چهارشنبه                 روز

همکارشان 4 بازداشت ادامه به نسبت را اعتراضشان سخنرانی وایراد شعارها ها،سردادن نوشته               دست
 بنمایش گذاشتند و خواستار آزادی فوری وبی قید شرط آنها شدند.



 



 

وابراهیم ممبینی حمید حیوری، بهمنی،مسعود یوسف های بنام تپه هفت کارگر 4 که، است آوری یاد                  قابل
حق پرداخت عدم به نسبت کارگران از تعدادی 8 شنبه پنج روز اعتراضی تجمع در منجزی                  عباسی

ویژه ویگان انتظامی نیروهای دخالت با مجتمع دراین همکارشان 17 ومرداد تیر های ماه کاری                 اضافه
 بازداشت شدند و کماکان درزندان فجر شهرستان دزفول درحبس بسر می برند.

و امنیت پلیس ، شرکت مدیریت دفتر مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از جمعی هم گذشته روزهای                    طی
  دادگستری  شوش خواهان آزادی 4 همکارشان شده بودند.

 ++تدقیق خبراعتصاب غذا بازداشتی ها در زندان دزفول

فجر زندان از تلفنی تماسی طی بازداشتی کارگران از یکی بهمنی آبان،یوسف 13 شنبه سه                 روز
ابراهیم و خود غذای اعتصاب از آبان) 14 بتاریخ اجتماعی های درشبکه شوش(منتشره               شهرستان

 عباسی منجزی خبرداد.

تومانی میلیون 50 وثیقه تامین برای بازداشتی کارگر 4 توانایی عدم بر مبنی شوش دادستان                 +++ادعای

 صحت ندارد و شورای تامین شهرستان شوش مخالف آزادیشان است

 روز چهارشنبه 14 آبان، فرزانه  ز یالبی، وکیل کارگران زندانی  هفت تپه به خبرنگار رسانه ای گفت:

شعبه در قرار این که بوده تومانی میلیون 50 وثیقه قرار تپه، هفت بازداشتی کارگران کیفری تامین                   قرار
 101 دادگاه های کیفری 2 شهرستان شوش تایید شد.



آبان، دوازدهم دوشنبه، روز از وثیقه تودیع برای شفاهی، و کتبی آمادگ  ی اعالم وجود افزود: با                 وی
 متاسفانه تا کنون اجازه انجام تشریفات سپردن وثیقه را نداده اند.

اعالم ایشان و مانده مسکوت شوش دادگستری ر ییس نزد پرونده داد: متاسفانه، ادامه دادگستری وکیل                این

 کرده که آزادی کارگران باید با کسب نظر شورای تامین صورت بگیرد!

علت بر مبنی شوش دادستان گفته های صحت عدم مسئله، این گفت: بنابرا ین، خاتمه در زیالبی                فرزانه

عدم سویی، از و کرده آشکار را وثیقه تودیع در آن ها توانایی عدم دلیل به کارگران بازداشت                   ادامه
 استقالل مقامات قضایی ذی ربط در دادگستری شهرستان شوش را بار دیگر به اثبات رسانده است.

 ++++سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  بازداشت چهار تن از نمایندگان کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

و اعتصابات از پس که شده اند بازداشت تپه هفت نیشکر صنعت و کشت کارگران نماینده چهار حالی                   در

پرداخت عدم و شرکت خصوصی سازی به نسبت شرکت این در کارگران اخیر ساله دو                اعتراضات
کرده اند. هفت تپه نیشکر از خصوصی بخش ید خلع به اعالم کننده، رسیدگی مسئوالن کارگران،                حقوق

هفت تپه در فاسد خصوصی بخش و نگرفته صورت خصوصی بخش ید خلع برای اقدامی وجود این  با                   اما
 فشار و توطئه علیه نمایندگان کارگران را افزایش داده است.

تن چهار خانه های به خشونت با آبان ٨ پنج شنبه روز در پلیس کارفرما، شکایت با توطئه، تازه ترین                   در
هجوم بهمنی یوسف و حیوری مسعود ممبینی، حمید عباسی، ابراهیم نام های به کارگران نمایندگان                از

شده منتقل دزفول زندان به آنان قضایی مرجع در رسیدگی اطاله با و است کرده بازداشت را آنان و                     برده

اعتصاب ناعادالنه روند این به اعتراض در کارگران شده منتشر اخبار طبق و هستند دربند همچنان                  و
با اما است شده برده بکار حق طلب کارگران مورد در بسیار پیشتر که است رویه  ای این کرده اند.                   غذا

  وجود اثبات رانت خواری و اختالس اسدبیگی، وی همچنان نظیر سایر اختالس گران عمده آزاد است.

می کند محکوم قویا را کارگران این بازداشت حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                سندیکای

هرگز زندان و بازداشت و اخراج و تهدید وحشت، رعب ایجاد است، کرده ثابت تجربه می دارد اعالم                   و
و اعتراض حق شناختن برسمیت ضمن سندیکا این کند خاموش را معترض کارگران صدای                نمی تواند

آزادی خواستار و می کند حمایت هفت تپه نیشکر کارگران افتاده عقب مطالبات و خواسته ها از                اعتصاب
 تمامی بازداشت شدگان و بازگشت بکار کارگران اخراجی می باشد.

 ١٣ آبان ١٣٩٩

اجتماعی تامین بیمه دفترچه از هایشان وخانواده اروندکنار شهرداری کارگر 130 ماهه 3               *محرومیت
 بدلیل عدم پرداخت حق بیمه

دفترچه ازمحرومیت بیمه حق پرداخت عدم بدلیل هایشان وخانواده اروندکنار شهرداری کارگر 130             
 بیمه تامین اجتماعی رنج می برند.



 

قربانی هایشان وخانواده اروندکنار شهرداری کارگر مالی،130 خبری منبع یک آبان 14 گزارش به                بنا
دفترچه ازمحرومیت و شده خوزستان استان شهردر این اجتماعی تامین اداره و شهرداری مالی                اختالف

 بیمه تامین اجتماعی رنج می برند.

به کودکان حقوق از دفاع فعالین و دانشجویان بازنشستگان، کارگری، گروه های و تشکل ها *بیانیه                
 مناسبت سالگرد کشتار آبان 98

گرسنگی و گرانی و فقر به معترض کودکان حتی و مردان و زنان جنایتکارانه کشتار از سال                   یک
 گذشت.

مورد نفر هزاران آبان 27 و 26 ،25 روزهای روز، سه طی تنها 98 آبان توده ای خیزش جریان                    در
  آماج مستقیم گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند.

قتل خیابان ها کف در ١۵٠٠نفر از بیش پذیرفته صورت بین المللی گزارش های از که برآورده هایی                طبق
  عام شدند هزاران نفر نیز زخمی و بازداشت گردیدند.

سطح در شدگان کشته تعداد اعالم از حکومت است. نگردیده مشخص هنوز جنایت آن واقعی                 ابعاد
آنها نگهداری مکان و بازداشت شدگان تعداد همچنین و شکنجه زیر بازداشت شدگان قتل و               خیابان ها

 همچنان طفره می رود و حاضر به پاسخگویی نیست.

تا کردند خود علیه اجباری اعتراف به وادار شکنجه زیر را آبان خیزش بازداشت شدگان از زیادی                  تعداد
 برایشان احکام اعدام صادر نمایند.

 آنان اعدام میکنند تا از مردمی که بیش از چهل سال است تحت ستم قرارگرفته اند انتقام بگیرند،

   اعدام میکنند تا وحشت پراکنی کنند،



از تر شیرین بسیار مرگ ندارند دست از برای چیزی که مردمی برای نمیدانند اما کنند متوقف را آبان                     تا
 زندگی محقرشان است.

در خون این اما ریختند فرزندانمان و جوانان خون از توانستند تا گرچه میگذرد. 98 آبان از سال                    یک

 تاریخ جریان دارد.

 خون محسن، نیکتا، نوید و سایر فرزندانمان هیچگاه خشک نخواهد شد

 باید مسببین این کشتار  عظیم و همه اعدام ها  قتل های سیاسی محاکمه و مجازات شوند.

آبان جانباختگان یاد اعدام و شکنجه کشتار، سرکوب، مخالف و گرسنگی و فقر از آمده تنگ به مردم                    ما
معترضین راه که ماست وظیفه این چراکه داشت خواهیم گرامی عام شان قتل سالگرد اولین در را 98                 

 آبان را ادامه داده و همراه خانواده های کشته شدگان دادخواه آنان باشیم.

14/8/1399 

 1-اتحاد بازنشستگان ایران

 2-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 3-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 4-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 5-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

  6-سندیکای نقاشان البرز

  7-شورای همبستگی کارگری

  8-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران

  9-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه عالمه تهران

  10-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران

  11-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه های هنر تهران

  12-گروهی از فعالین کارگری سقز

 13-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

  *اعالمیه شروع به کار گروه تحقیقی درباره ماجرای آزار جنسی

توییتری، اکانت های و رسانه ها در روزنامه نگاران از یکی جنسی آزار از روایات برخی نشر پ  ی                 در

مستقل طور به باره این در تا شدند قدم پیش حرفه ای و صنفی دغدغه با روزنامه نگاران از                   گروهی
 تحقیق کنند.



و بیمه دستمزد، جمله از صنفی مسائل و مشکالت طرح برای روزنامه نگاران از تعدادی این از                  پ  یش
دادند،  تشکیل صنفی» مطالبات «گروه عنوان با را مشترک عمل و گفت وگو برای فضایی شغلی،                 امنیت

یکی تهران» استان روزنامه نگاران صنفی انجمن انفعال به نسبت روزنامه نگار ١٠٠ «بیانیه صدور               که
  از موضوعات مورد پیگیری این گروه بود.

از جمع همین مطبوعات، اهالی از یکی درباره تجاوز و آزار روایات نشر پی در                 به تازگ  ی
و عمیق نگاه هم تحقیق، و نظارت بر مبتنی صنفی فعالیت طریق از تا کردند سعی                  روزنامه نگاران،

جنسیتی، تبعیض مردان، فرادست فضای تغییر برای گامی هم و باشند داشته ماجرا به                منصفانه ای
 پیشگیری و گزارش آزار جنسی در بین روزنامه نگاران یا فضای عمومی بردارند.

پیشنهادهای بر بنا و  مختلف فضاهای در اخیر روزهای طی نظر تبادل و بحث از بعد اساس ا ین بر                     
طور به شده منتشر روایت های درباره تا داده ایم تشکیل گروهی صنفی»،  «مطالبات گروه در شده                 مطرح

  مستقل تحقیق و پگیری کنیم.

جنسی، آزار موضوع جمله از امور همه در صنفی سازماندهی و تشکل یابی به اعتقاد با گروه                  ا ین
  تحقیقات خود را از امروز آغاز  می کند.

عمومی نظر از هم و صنفی نظر از هم روزنامه نگاران، از یکی جنسی آزار از شده منتشر                   روا یت های

تمام پیش داوری، و قضاوت بدون داریم قصد ما رو این از دارد ویژه اهمیت روزنامه نگاران همه                  برای
ماجرا این به مربوط پنهان و پیدا شواهد عنوان به چه آن از نهایت در و بررسی را موجود                     روایت های

 وجود دارد یک گزارش تهیه و منتشر کنیم.

رفع در را اتحادمان شده که هم بار یک برای تا است، صنفی یافته سازمان و متشکل نظارت اعمال                     هدف
  مسائل مربوط به خودمان نشان دهیم و فضای امن تری برای اشتغال و محیط کار و زیست خود بسازیم.

صنفی» مطالبات «گروه به خود تحقیقات پیشرفت روند درباره که می داند موظف را خود گروه                 ا ین
  گزارش دهد و در پایان تحقیقات، گزارشی حرفه ای در فضای عمومی منتشر کند.

مریم شعاعی،  شیما غالبی، فرحناز محسنی، سارا مرادی، عاطفه از عبارت اند گروه این               اعضا ی
آن جریان در و می شوند مربوط حوادث این به به نوعی که کسانی همه از روزبهانی. مهدی و                   وحیدیان

در کند،  کمک موضوع شدن روشن تر به می تواند که را اطالعاتی یا شواهد تا می  شود دعوت                  هستند،
  اختیار اعضای گروه قرار دهند.

نقش یک بتوانیم که امیدواریم و می کنیم استقبال روزنامه نگاران همه یاری و کمک از مسیر ا ین                  در
 حرفه ای و مستقل در این حادثه ایفا کنیم.

 *افزایش 73 درصدی کارگران جان باخته در حوادث کاری آذربایجان شرقی  در نیمه اول سال جاری

خودرااز جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی حوادث اثر در امسال اول نیمه طی در نفر 71                  
آمار این گفت: خبر این اعالم با استان قانونی پزشکی مدیرکل است. بوده مرد آنها همگی که دادند                    دست

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 41 نفر بود 30 نفر افزایش یافته است.

را افراد این فوت علت فرد صفائی علی دکتر ، استان قانونی پزشکی عمومی آبان،روابط 14 گزارش                   به

سخت،10 جسم برخورد براثر نفر 17 بلندی، از سقوط علت به نفر 29 که: کرد تشریح اینصورت                   به



سوختگی براثر نیز یکنفر و شدگی غرق اکسیژن،4نفر کمبود یا خفگی مورد گرفتگی،10 برق براثر                 نفر
 جان خود را از دست داده اند.

کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز نفر 685 تعداد مدت این درطی کرد: اضافه فرد                  دکترصفائی

 به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد 13 نفر زن و بقیه مرد بودند.

فوت کاری حادثه علت به نفر 18 نیز امسال ماه درشهریور گفت: همچنین استان قانونی پزشکی                  مدیرکل

مدت همین درطی است. داشته افزایش نفر 5 آن از قبل سال مشابه مدت با آماردرمقایسه این که                    کرده
یکنفر که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به کاری حوادث مصدومیت علت به نفرنیز 161                

 از آنها زن بودند .این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش 52 درصدی را نشان می دهد.

زن آنان از نفر یک که بود نفر 96 با برابر 98 سال در کاری حوادث شدگان فوت کل تعداد است                       گفتنی

یکهزارو325 با برابر 98 سال در کننده کارمراجعه حوادث مصدومین کل تعداد نیز و بودند مرد بقیه                   و
 نفر بود که از این تعداد 35 نفر زن و یکهزارو 290 نفر مرد بودند.

 *جان باختن 2 کارگر کارخانه آلومینای جاجرم در حادثه واژگونی یک دستگاه کامیون

عقب دنده صورت به حرکت هنگام بوکسیت، معدنی ماده حامل کامیون آبان،یک 14 چهارشنبه                عصر

شهرستان شمالی، خراسان استان در واقع جاجرم آلومینای کارخانه کارگر 2 وجان شد واژگونی                دچار
 جاجرم،کیلومتر 7جاده سنخواست  را گرفت.

 

 *تیر برق پوسیده جان کارگرجوان اداره برق بندرلنگه را گرفت

چوبی تیربرق یک درباالی کار حین هرمزگان استان در شهربندرلنگه برق اداره ساله 30 کارگر                 یک
 براثر سقوط تیربرق بعلت پوسیدگی  جان خودرا ازدست داد.



 *جان باختن یک کارگر درفردیس براثر سقوط ازطبقه پنجم ساختمان

دراستان فردیس شهرستان ناز درشهرک واقع کاره نیمه ساختمانی در کار حین ساله 45 کارگر                 یک
 البرز، براثر سقوط از طبقه پنجم جان خود را از دست داد.

11 مصدومیت اینبار - نیست سربازایستادن را کارگران از آمد و رفت های سرویس گرفتن                 *قربانی
 کارگر کشاورزی و وخامت حال 4 نفرشان

میاندوآب به بوکان جاده پنج کیلومتر در بوس مینی یک تصادف آبان،براثر 14 چهارشنبه روز                 سحرگاه
 11 کارگر مصدوم شدند که حال چهارنفرشان وخیم گزارش شده است.

از سیب چیدن برای که بود مرد و زن 17کارگر حامل بوس مینی شده،این ای رسانه ات گزارش                    بنابه

 بوکان به مقصد مراغه در حال حرکت بودند.

وخیم آنان از نفر چهار حال که شدند مصدومیت دچار کارگرمرد شش و زن کارگر پنج حادثه این                    در
 اعالم شده است.

 *جان باختن یک کارگر سنندجی حین کار درحلبچه براثر برق گرفتگی

شهر در کار حین رحمانی کیالب بنام سنندج میراو روستای اهل ساله 50 کارگر آبان،یک 10 شنبه                   روز

 حلبچه در اقلیم کردستان عراق بر اثر برق گرفتگی جان خودرا ازدست داد.

 *جمعی از کنش گران جنبش زنان ایران:  محکومیت ترور خون بار در دانشگاه کابل

در افغانستان، جوان مردان و زنان خاموش نگاه های و گم شده رؤیاهای غلتیده، خاک به                صورت های

به دردی است. آورده درد به نهایت به را همگی مان دل های کابل، دانشگاه از شده منتشر سرخ                   تصاویر

آن از که تن،  یک آِن از نه که بودند دوخته چشم آینده ای به نشستن، خون به از پیش که نگاه هایی                       وسعت
به بودند نهاده قدم ظلم، و شیون و خون و خاک دل از که نسل هایی آِن از باشد. می توانست                     نسلی

روشن تر کنند، بنا آینده ای و میهن شان سقف به بزنند ستون تا درس و تحقیق و کتاب و دانشگاه                    روزهای
جان های است. آورده درد به را دل هایشان تبعیض، و رنج دهه ها سنگینی که مردمانی برای دیروز،                  از

اما و بودند، کرده دانشگاه روانه ی سازندگی و تعلیم امید به را جوان هایشان که پدرهایی و مادرها                   عزیز

مجال هم باز خون به تشنگان و دولت ها میان «صلح» فریب و افراط گرایی و استثمار و کین                   کدورت
در ایران، در افغانستان، مرزهای سوی این در یا و خاکی کره ی این جای جای در نیز ما و نداد                      وصال

 غم جوانان همسایه، شبانه روزی است که به سوگ نشسته ایم.

پیام حاوی که را حزن مان وصف در توانمند چندان نه واژگان این ایرانی، زنان حقوق کنشگران                  ما،

است آن هایی تمام و افغانستان کشور رفته ی دست از دانشجویان بازماندگان با همدلی و تسلیت و                  دلداری
زخم بر باشد مرهمی شاید تا می آوریم قلم به وصف ناپذیر اندوهی با نشسته اند، عزا به کشور این در                    که

به نشست. افغانستان مردم و کابل دانشگاه تن بر ،١٣٩٩ سال عقرب ماه روز دوازدهمین در که                   عمیقی
که افغانستان، دیروز تجربه ی نه آتیه، خلق و جستار و آموزش و آموختن کوی دانشگاه، نشستن                  خون

زبان تمامیت خواهی، و سلطه جویی و افراط گرایی که چرا ماست، کشورهای در دفعات به               تجربه ای

خلق برای بستری و مأمنی می تواند تنها نه که دانشگاهی فهمید. نخواهد هم هیچ گاه و نفهمیده را                   دانش
از پیش و بیش و خلق. یک آرزوهای و آمال سوی به است دریچه ای که باشد، رهایی بخش                   جنبش های



سنِگ با کردند؛ پر خون و خاک با را دهانشان و چشم و گوش دهه ها که زنانی انگیزه های و آماج                      همه،
فرمانروایان استیالی انقیاِد به نفسشان و تن تاریخ، درازای به که زنانی انفجار. سنگریزه ی با و                  سنگسار

زده اند، گردن را زنان آرمان های افغانستان، مرزهای درون از که فرمانروایانی است. آمده در                زن ستیز
 و از بیرون مرزهای آن، به نام شان، لشگرکشی هایشان را توجیه کرده اند.

رساند خواهند روزهایی سپیده ی به را سیاهی این افغانستان، که داریم باور اما ایرانی زنان کنشگران                  ما
احترام به و افغانستان، مردم کنار در و باشند کرده کوتاه آن از را دخالت و استثمار ترور، دست ملتی                      که

وحشیانه ترور این از را افسوس مان و همدردی عمیق مراتب و ایستاد خواهیم ایستادگی شان، و                 مقاومت
علم ورزان و علم جویان تمام برای باشد امن پناهگاهی دانشگاه، روزی تا باشد می کنیم. اعالم خون بار                 و

 و آن هایی که رؤیای سازندگی کشورشان را در سر دارند.

 در صورت تمایل در لینک زیر بیانیه را امضا کنید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnluGgGBFoo6cwxeDIZuoqJzIx86

iKeapdFV2cNGEcfLOCXA/viewform 

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 13 آبان ماه 1399

 - ادامه اعتراضات در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به ادامه بازداشت 4 همکار
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 تعیین  قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی برای کارگران بازداشتی

گسترش پیمانکاری شرکت طرف از آذربایجان آهن راه طلب حق کارگران به اقتصای فشار اعمال -                
 آهن راه(گار)

پارس ترکیبی سیکل و صدف پتروشیمی در پیمانکاری های شرکت های زدن وارو پشتک افشای -                
 جنوبی عسلویه برای باال کشیدن حقوق کارگران

 - آزادی  موقت حامند پورمند خبرنگار ورزشی در گنبد با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی

 - جان باختن یک کارگر در شهر محمدیه براثر سقوط از طبقه 8 ساختمان

 - تجمعات اعتراضی در افغانستان نسبت به قتل وعام دانشجویان

 *ادامه اعتراضات در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به ادامه بازداشت 4 همکار

 تعیین  قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی برای کارگران بازداشتی

گذاشتن بنمایش و زدند مجتمع دراین تجمع به دست نپه هفت کارگران از آبان،شماری 13 شنبه سه                   روز

وبی فوری آزادی خواستار همکارشان 4 داشت باز به اعتراض ضمن سخنرانی وایراد ها نوشته                 دست
 قید شرط آنها شدند.

 

به اشاره با بازداشتی کارگر 4 وکیل زیالبی اجتماعی،فرزانه های شبکه در منتشره گزارش به                 بنا
تومانی میلیون پنجاه وثیقه قرار بازداشتی، کارگران از کدام هر برای کیفری تأمین               اینکه،قرار
یک در بنابراین بودند. نزده اعتراض قرار این به وجه هیچ به نمودند اعالم کرد:کارگران                 بود،اضافه
نگه بازداشت در بیشتری زمان کارگران تا گرفت قرار اعتراض پروسه در ها آن ،پرونده جعلی                  روند

 داشته شوند.

دلیل هیچگونه که است ذکر به بود.الزم واقعیت همین از حاکی نیز دادگستری در ها شنیده و                   شواهد
 موجه قانونی و ضرورتی برای صدور قرار بازداشت موقت  وجود نداشت .



با قرار تأیید مراتب اما شد تأیید شوش 2 کیفری 101 شعبه در دوشنبه درروز قرار این ترتیب هر                     به
 نظر دادستانی مرکز استان به کارگران و وکیل آن ها اعالم نشد.

گسترش پیمانکاری شرکت طرف از آذربایجان آهن راه طلب حق کارگران به اقتصای فشار                *اعمال
 آهن راه(گار)

 پیام کارگران راه آهن آذربایجان:

و عیدی کسر با ریختن رو حقوق بعد روز کردن.دو اعتصاب ها بچه ماه مرداد حقوق بابت پیش                    ....ماه

 سنوات و تا االن خبری ازپرداخت کسری حقوق مرداد خبری نشده.

باز دادن رو شهریور حقوق هم آبان) 12 امروز(دوشنبه دارن. غیبت روز دو مهرشون کارکرد تو                  االن

ناحیه کل مدیر وعده از خبری هنوز نمیدن. کامل چرا رو حقوق نیست معلوم سنوات. و عیدی بدون                    هم
میکنه کم ها بچه کار اضافه از ای بهانه به ماه .هر هستم قراردادی من نشده. رمضان بن پرداخت                     بابت

 شرکت .

 با تجمیعی شدن آیا از دست این قبیل شرکتها راحت خواهیم شد ؟

بموقع پرداخت عدم به دراعتراض آذربایجان آهن راه کارگران روزاعتصاب رابطه:پنجمین             درهمین
 حقوق ومطالبات

-( گار ) راه آهن گسترش شرکت آذربایجان- آهن راه کارگران روز، پنجمین برای مهر 14 دوشنبه                   روز

به عیدی و رمضان های بن ندادن و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان دادن نشان                   برای
 اعتصابشان ادامه دادند.

( گار ) راه آهن گسترش اعتصابی،شرکت کارگران از بنقل اجتماعی درشبکه منتشره گزارش                برپایه
ولی میشه ریخته متعاقبا هم سنوات عیدی گفتن و وسنوات عیدی بدون ولی ریختن اخیرا رو مرداد                   حقوق

 فعال خبری نیست.

زیرسازی اجرای و طراحی راستای در ، ( گار ) راه آهن گسترش شرکت های گزارش،فعالیت                  بنابهمین

کردن برقی و ارتباطات و عالئم های سیستم اجرای و طراحی مربوطه، ایستگاه های و آهن ها راه                  مسیر
 خطوط راه آهن، تعمیرات و نگهداری خطوط راه آهن و بهره برداری و راهبری راه آهن می باشد.

 فعالیت شرکت به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند :

 خط و ابنیه فنی

 عالئم و ارتباطات الکتریکی

پارس ترکیبی سیکل و صدف پتروشیمی در پیمانکاری های شرکت های زدن وارو پشتک                *افشای
 جنوبی عسلویه برای باال کشیدن حقوق کارگران

با عسلویه صدف پتروشیمی در ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش              به

اضافه کمپین از ماهی دو هنوز است. رسیده خود اوج به پیمانکار این دغلکاری پایدار، آقای                  پیمانکاری

تا اند زده سابقه بی اقداماتی به دست کمپین این به کجی دهن برای بسیاری که است نگذشته                    دستمزدها
زده روز ٢۵ طبق را کارگران حقوق پیمانکار این کنند. می قدرت ادعای و کرده دلسرد را                   کارگران



زیر و افتضاح کاملن خوابگاهها وضعیت پروژه این در کمپین. حقوق از کمتر و ایران همه                  برعکس
رده از بنز بوسهای مینی از را کارگران سرویس بد. خیلی خیلی و نگفتنی غذا وضعیت است.                   صفر

 خارج درب داغون گذاشته اند. از همه بدتر اینکه حقوق مرداد کارگران را نیز نپرداخته است.

کمپین حقوق افزایش (بیدخون) جنوبی پارس ترکیبی سیکل نیروگاه پروژه پیمانکاران از تعدادی               همچنین
 را اعمال نکرده اند+ به ویژه شرکت سپاسد زیر مجموعه قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت فراب .

 +اعتصاب کارگران نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون

بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه متوالی،کارگران روز دومین برای مرداد 14 شنبه سه                 روز

وشرایط بیمه وحق حقوق چندرغاز پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به اعتراض در عسلویه                شهرستان
 کار و زیست در محل کاربه اعتصاب وتجمعشان در محوطه این نیروگاه ادامه دادند.

 

و پتروشیمی کارگران سراسری اعتصاب روز چهارمین مرداد، 14 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                بنابه
 پاالیشگاه های جنوب کشور به کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون عسلویه رسید.

افزایش عدم به اعتراض در عسلویه شهرستان بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه                کارگران
 حقوق اعتصاب کرده و در محوطه این نیروگاه دست به تجمع زدند.

امکانات بهبود آن، بموقع پرداخت و دستمزد افزایش خواهان کارگران این گزارش، این اساس                بر

 خوابگاهی و بهداشتی، و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق شان هستند.

روز دومین برای شنبه سه روز عسلویه شهرستان بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه                 کارگران

اعتصاب حقوق افزایش برای مرداد 13 دوشنبه روز از جنوبی پارس نیروگاه کارگران کردند.                اعتصاب
 کردند.

 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-05_19-36-30.jpg


 *آزادی  موقت حامند پورمند خبرنگار ورزشی در گنبد با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی

بازداشت ساعت 24 از پس اینستاگرام بالگر و ورزشی خبرنگار پورمند حامد آبان، 12 دوشنبه                 روز
 بدلیل شکایت مدیر کارخانه  لبنیات صباح گلستان بطور موقت آزاد شد.

بالگر و ورزشی خبرنگار پورمند، آبان،حامد 11 یکشنبه محلی،روز خبری منبع یک گزارش               به
وتوسط کرد معرفی گنبد شهرستان دادیاری دوم شعبه به خودرا ماه مهر 28 احضاریه پی در                  اینستاگرام

 نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مدیر به اکاذیب» «نشر و رکیک» الفاظ و «فحش «افترا»، های اتهام به الکترونیکی احضاریه                 طبق

به را خود مهرماه 28 تاریخ از روز پنج مدت ظرف نگار روزنامه این باید گلستان صباح                   کارخانه
 مراجع قضایی معرفی میکرد.

کارخانه محصوالت تحریم کمپین مدیران از یکی ورزشی نگار روزنامه منبع،این همین گزارش به                بنا
آق قال، گنبد، های شهرستان اهالی توسط اخیر ماه یک طی در کمپین این است. بوده گلستان                  صباح

دامداران های شیر قیمت زیر وخرید شرکت استخدامی های سیاست به دراعتراض کالله و                بندرترکمن
 منطقه راه اندازی شده است.

 



کلیه شیر دریافتی و لبنی محصوالت کننده تولید سال 20 به قریب قدمت با صباح صنعتی گروه                   یادآوری:
در فوق عنوان تحت صباح صنعتی گروه کارخانه اولین . باشد می روز در تن 1000 حدود ها                    کارخانه

بردای بهره به گلستان استان توابع از ، گنبد شهرستان در روز در تن 100 اسمی ظرفیت با 1379                     سال
با فتا پنیر بویژه و پاستوریزه پنیر انواع از 100تن از بیش تولید با اینک هم کارخانه این . است                      رسیده

 کیفیت بسیار عالی از فعال ترین کارخانه های گروه صنعتی می باشد .

اداره و اندازی راه به اقدام کشور نقاط و مرتبط های حوزه از دیگر بسیاری در صباح صنعتی گروه                     
 شرکت های صنعتی بزرگ و با بازده باال نموده است.

 *جان باختن یک کارگر در شهر محمدیه براثر سقوط از طبقه 8 ساختمان

طبقه از قزوین استان محمدیه شهر در واقع درساختمانی کار حین کارگر آبان،یک 12 شنبه سه                  روز

 هشتم سقوط ودردم جان باخت.

 *تجمعات اعتراضی در افغانستان نسبت به قتل وعام دانشجویان

گروه که وزخمی کشته 22 گذاشتن وبرجا کابل دانشگاه به حمله از پس روز یک آبان 13 شنبه سه                     روز

وهلمند پکتیا،بلخ کابل، منجمله درافغانستان اعتراضی است،تجمعات گرفته بعهده آن را مسئولیت             داعش
 برگزار شد.

 گزارش تصویری از تجمع اعتراضی کابل:

 



 

والیت این باشندگان و والیتی شورای اعضای پکتیا، دانشگاه استادان و دانشجویان از شماری                همچنین
 حمله ی روز گذشته بر دانشگاه کابل را محکوم کرده و آن را غیرانسانی خوانده اند.

حمالت چنین این که گفتند و دانسته مشکالت و فقر عامل را افغانستان در جاری جنگ معترضان                   این
 عامالن آن را به اهداف شان نمی رسانند.



«وحشیانه» را کابل دانشگاه بر گذشته روز حمله ی نیز بلخ دانشگاه دانشجویان از شماری طور،                 همین
 خوانده و آن را محکوم کردند.

  در هلمند نیز شماری از ساکنان این والیت حمله بر دانشگاه کابل را محکوم کرده اند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 12 آبان ماه 1399

 - آخرین خبرها درباره کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

نیروهای وحضور همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت کارگران از تعدادی اعتراضی تجمع               +ادامه
 انتظامی در مجتمع

 +اعتصاب غذای 4 کارگر زندانی

 +اظهارات فرزانه زیالبی درباره کارگران زندانی

 - تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان مرکزی نسبت به عدم تبدیل وضعیت

 - ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران

پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان کارگران اعتراضات ادامه -                 
 ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئوالن

 - عدم پرداخت 2 ماه حقوق هزار ناجی غریق مازندران

  - بیانیه ی 24روزنامه نگار زن درباره روایت های اخیر آزارگری

توسط مسکونیشان منازل تخریب به نسبت فرمانداری مقابل چابهار گلشهر محله زنان اعتراضی تجمع -               
 بنیاد مسکن و شهرداری با همکاری نیروهای امنیتی

خان باغ محله در هایشان زمین با تکلیف تعیین عدم به سقزنسبت اهالی از تعدادی اعتراضی تجمع -                  
 مقابل استانداری کردستان

پرورش و آموزش های مغازه نجومی های کرایه به نسبت باشت کسبه از جمعی اعتراضی تجمع -                 
 همزمان با افتتاح این مجتمع تجاری

 - جان باختن 2 کارگر جوان در ارومیه براثر سقوط در چاهک آسانسور

 *آخرین خبرها درباره کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

نیروهای وحضور همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت کارگران از تعدادی اعتراضی تجمع               +ادامه

 انتظامی در مجتمع
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دراین بازداشتی همکار 4 به اعتراض در تجمعشان به تپه هفت کارگران آبان،تعدادی 12 دوشنبه                 روز
 مجتمع ادامه دادند.

این داخل در را انتظامی نیروهای حضور آبان 12 بتاریخ اجتماعی های شبکه در منتشره های                  فیلم

 مجتمع بنمایش می گزارد.

 +اعتصاب غذای 4 کارگر زندانی

بازداشت ادامه به دراعتراض زندانی کارگر 4 غذای اعتصاب از حاکی آبان 12 بتاریخ منتشره                 خبرهای
 وبالتکلیفی می باشد.

 +اظهارات فرزانه زیالبی درباره کارگران زندانی

کارگر چهار ای، رسانه خبرنگار گفتگوبا طی دادگستری وکیل زیالیی فرزانه آبان، 11 یکشنبه                روز
این پرونده اکنون هم و شده عنوان عمومی نظم در اخالل آنها اتهام گفت: و داد خبر تپه هفت                     بازداشتی

 کارگران به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش ارجاع شده است.

در کارگران این با و کرده وکالت اعالم آنها پرونده خصوص در آبان، 11 یکشنبه روز اینکه بیان با                     وی

عمال شنبه، روز در شوش دادگستری جدید رئیس معارفه و تودیع مراسم افزود: داشتم، مالقات                 زندان
من پیگیری نداشتند. حضور دادستان و دادگستری رئیس هم روزیکشنبه و شده دادگستری تعطیلی                باعث

 و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بی پاسخ و بی نتیجه ماند.

همه است. نشده ابالغ آن ها به ولی شده، تعیین کارگران برای میلیونی پنجاه وثیقه افزود:ظاهرا                 وی

ضرورتی هیچ بدون را کارگران بازداشت شدن طوالنی موجبات قرار، ابالغ در تعلل و شده یاد                  موارد
 فراهم کرده است.

که داشت نظر در باید و نشده ابالغ کارگران به تاکنون میلیونی پنجاه داد:وثیقه ادامه دادگستری وکیل                   این
است. خارج نیز کارگر عهده از آن تامین همچنین نیست. متناسبی قرار میزان، و نوع نظر از قرار                    این

 با این همه، موافقت یا عدم موافقت دادستان با قرار وثیقه پنجاه میلیونی مشخص نیست.

وابراهیم ممبینی حمید حیوری، بهمنی،مسعود یوسف های بنام تپه هفت کارگر 4 که، است آوری یاد                  قابل

حق پرداخت عدم به نسبت کارگران از تعدادی 8 شنبه پنج روز اعتراضی تجمع در منجزی                  عباسی
ویژه ویگان انتظامی نیروهای دخالت با مجتمع دراین همکارشان 17 ومرداد تیر های ماه کاری                 اضافه

 بازداشت شدند و کماکان درزندان فجر شهرستان دزفول درحبس بسر می برند.

دفتر مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از جمعی هم آبان) و11 10 ، ویکشنبه(9 جمعه،شنبه روزهای                   طی
 مدیریت شرکت ، پلیس امنیت و   دادگستری  شوش خواهان آزادی 4 همکارشان شده بودند.

 *تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان مرکزی نسبت به عدم تبدیل وضعیت

عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای مرکزی استان پیش دبستانی مربیان گذشته روزهای               طی
 تبدیل وضعیت تجمعات اعتراضی در شهر اراک برپا کردند.



 

پیش گفت:دوره ای رسانه خبرنگار به مرکزی استان پرورش و آموزش آبان،مدیرکل 12 دوشنبه                روز
والدین که چرا است متفاوت مدرسه با و نیست اجباری ولی بوده پذیرفته شده و رسمی دوره ای                  دبستانی

دوره به خود نوآموزان فرستادن به کمتری تمایل می شد برگزار حضوری مدارس که زمانی در                 حتی
 پیش دبستانی داشتند.

با استخدامی رابطه هیچ پرورش و آموزش افزود: دبستانی پیش مربیان اعتراضات به اشاره با                 وی
مدارس مربی افراد این و بوده غیردولتی آموزشی مرکز یک مؤسس زیرا ندارد دبستانی پیش                 مربیان

 غیرانتفاعی هستند.

باید استان سطح در غیردولتی مدارس این در مربی عنوان به افراد این حضور به باتوجه داد: ادامه                    او
 بگوییم که آنها کارمند آموزش و پرورش محسوب نمی شوند.

 *ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران

 بخشی از نامه افشاگری کارگران راه آهن  ناحیه خراسان :

نیست مشکل این لرستان منطقه توی فقط بود بستگان و فامیل به دادن قرض نون و رشوه از                    .....صحبت
. 

که هست ثابتی جناب نگهداری مدیر مشکالت این از یکی زیاده خیلی مشکالت این از هم خراسان                   منطقه
در خودرو مثل جانبی های آمد در از غیر به هست دریافتیش 20میلیون ماهی هر . مدیره ساله 19                   

سانحه جزء که هست قومش که بودن افرادی و فرستند می نیشابور از رو نونش ........حتی و                   اختیارش
 خیام نبود و پدرشون توی سانحه فوت نکرده این اقا رو استخدام کرد و پست عالی هم بهش دادها.



چون نیست رسمی پرسنل بازنشستگی سازمان پول دنبال نشه بازنشست اینکه خاطر به ثابتی اقای                 ین
 خودش دو ساله اصافه خدمت داره بازم خدایا شکر که بازوش (رئیس پشتیبانی سابق) قطع شد.

است گذاشته اونجا موتوری رئیس عنوان به را هست معتاد و فروش آدم که سعیدی قاسم نام به                    شخص  ی

 که زیرآب کارگران را میزند.

 ایشان جاسوس معینی هستند و صالحیت این شغل را نداشته و ندارند.

می مواد هم ثابتی برای میکنید... استخراج آن از مورفین کیلوگرم 2 حداقل بکنید آب را او بدن                    اگر
 آورند.

پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان کارگران اعتراضات                 *ادامه

 ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئوالن

نسبت را اعتراضشان یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان کارگران آبان، 12 دوشنبه                  روز
 به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای باری دیگر رسانه ای کردند.

از که یاسوج مسافر و بار نقل و حمل سازمان کارگران گفتند: ای رسانه خبرنگار به کارگران                   این

خود کارفرمای از مزایا سایر و دستمزد ماه 8 دست کم می شوند، محسوب شهرداری               زیرمجموعه های
 طلبکارند.

داده قرار معیشتی بد وضعیت در را آن ها حقوق؛ ماهه ی هشت تعویق اینکه به اشاره با کارگران                   این
مسئوالن بی توجهی به انتقاد در که درحالیست کارگران دستمزد پرداخت عدم گفتند: ادامه در                است،

کرده ایم.شهرداری مراجعه یاسوج شهر شورای و شهرداری به بارها مطالباتمان پیگیری در              شهرستانی
اما هستند شهر شورای مصوبه منتظر حقوق پرداخت برای می گوید کارگران پیگیری به پاسخ                در

 شورای شهر در تامین منابع مالی تعلل می کند.

50کارگر از بیش گفت: آمده، پیش مشکالت تشریح در مسافر بار ونقل حمل سازمان کارگران از                  یکی

شغلی، وضعیت هنوز کار سابقه سال 10تا15 بعداز که هستیم یاسوج مسافر و بار نقل و حمل                   سازمان
 حقوقی و بیمه ای مشخصی نداریم.

بیش چیز همه که فعلی اقتصاد بد شرایط در که می شود پرداخت تاخیر با مطالباتمان حالی در افزود:                    او
ونقل حمل سازمان مسئوالن اما هستیم معیشتی بد شرایط کردن تجربه حال در ما شده، گران اندازه                   از

حقوقه، پرداخت و مطالبات مان وضعیت تکلیف و تعیین به نسبت واکنشی هیچ یاسوج شهرداری                مسافر
 بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی دهند.

 *عدم پرداخت 2 ماه حقوق هزار ناجی غریق مازندران

 2 ماه حقوق هزار ناجی غریق مازندران کماکان پرداخت نشده است.

ناجی هزار حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به مازندران غریق ناجیان از آبان،یکی 12 دوشنبه                 روز

بکارگیری دریا سالم سازی طرح در ماه چهار مدت به شهریور پایان تا امسال ماه خرداد اول از                   غریق
منابع تامین با پیش هفته یک تقریبا بودند. نکرده دریافت را خود مزدی مطالبات از یک هیچ که                    شدند



طلب حاضر حال شد.در پرداخت غریق ناجیان مطالبات از ماه دو تومان) میلیارد ونیم یک (حدود                  مالی
 ناجیان غریق مربوط به حقوق تیر و شهریور ماه است.

که گردشگر میلیون ها به تابستان سال هر دریا، سالم سازی طرح های در مستقر غریق ناجیان افزود:                 وی

استانی اعتبارات محل از آن ها ناچیز حقوق پرداخت اما می دهند ارائه خدمت می کنند سفر مازندران                 به
 صورت نمی گیرد.

 اوادامه داد:طی چهار ماه فعالیت در سال جاری، ناجیان غریق نزدیک به 540 نفر را نجات داده اند.

برای باید ما و ندارد وجود اعتباری شمالی، استان های در غریق ناجیان حقوق برای متاسفانه افزود:                  وی
 پیگیری دریافت طلب حداقلی خود از جیب هزینه کنیم.

  *بیانیه ی 24روزنامه نگار زن درباره روایت های اخیر آزارگری

بترسند. آن از باید خیلی ها که جایی رسید؛ مطبوعات داالن های به آزار روا یت گری جنبش سرانجام                 

روزنامه نگاران از یک هیچ بر آن چه اما شنیده اید را روایت چند شده، مطرح که اخیری مورد                  درباره ی
بوده ایم. آزارها شاهد برخی حتی و شنیده ایم هم دیگر مشابه روایت ده ها که است این نیست،                  پوشیده

و بوده اند متجاوز آقای تعرض های و آزارها راوی غیرروزنامه نگار و روزنامه نگار زنان از               بسیاری
  خوشحالیم که حاال روایت ها از پستو بیرون کشیده شده است.

رنج که هستند هم دیگری زنان احتماال که متاسفیم و می شناسیم را آزار راویان این از ز یادی بخش                     ما
دیگر متجاوز که بدانند آن ها همه ی کرده اند. سکوت هم هنوز اما شده اند محتمل را تعرض و                  آزار

  نمی تواند با تله گذاری، خاک بر چشم  قربانیان بپاشاند.

عقب و بزنید حرف تا می کنیم حمایت آزار راویان و زنان شما تک تک از پایان، تا امضاکنندگان                   ما

  ننشینید.

و متجاوز آزارگری روایت های بر را خود چشم داریم انتظار نیز رسانه ها مسووالن از هم چن  ین ما                  

شوند؛ خود اعمال به نسبت پاسخ گویی به موظف باید آزارگران نبندند. رسانه ای مردان از دیگر                 برخی
  فضای امن، حق ماست.

  ١- انسان نگار

  ٢ -ایکدر سولماز

  ٣-باقری نگین

  ۴-بیات فرنگیس

  ۵-جمالپور فاطمه

  ۶- حاجی زاده مولود

  ٧-حامدی نیلوفر

  ٨- حسین زاده محبوبه



  ٩- رخش سودابه

  ١٠- زارع سارا

  ١١- شعاعی شیما

  ١٢- عباسی فائزه

  ١٣- فرشید آرزو

  ١۴-قلی زاده مهتاب

  ١۵- قوامی غنچه

  ١۶- کریمیان خاطره

  ١٧- کیمیایی هدیه

  ١٨- محسنی سارا

  ١٩- محمدی الناز

  ٢٠-محمدی الهه

  ٢١- ملکی شیدا

  ٢٢- نوبری صبا

 ٢٣- وحیدیان مریم

 ٢۴ - غالبی فرحناز

توسط مسکونیشان منازل تخریب به نسبت فرمانداری مقابل چابهار گلشهر محله زنان اعتراضی               *تجمع
 بنیاد مسکن و شهرداری با همکاری نیروهای امنیتی

به نسبت اعتراضان صدای انعکاس برای چابهار گلشهر محله زنان از آبان،جمعی 11 یکشنبه                روز
تجمع به دست امنیتی نیروهای همکاری با شهرداری و بنیادمسکن توسط مسکونیشان منازل               تخریب

 مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان  سیستان و بلوچستان زدند.

بامداد 2 ساعت امنیتی نیروهای همکاری با شهرداری و محلی،بنیادمسکن خبری منبع یک گزارش                 به

10 حدود و برده یورش چابهار گلشهر محله مسکونی منازل به قضایی حکم بدون آبان جمعه9                  روز
 منزل مسکونی که مردم در آن سکونت داشتند را به همراه اسباب و اثاثیه تخریب کردند.

را کودکان و زنان و کرده حمله منازل اهالی به باتوم و فلفل اسپری برقی، شوکر از استفاده با                     ماموران

 مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اثاثیه و اسباب همراه به را منازل لودر از استفاده با امنیتی ”ماموران گفت: مورد این در مطلع منبع                     یک

 آن به طور کامل تخریب کرده و برای هموار کردن زمین به داخل رودخانه هدایت کردند.“



دینی، کتب و قرآن خود، شناسایی مدارک که نشده داده اجازه منازل ساکنان به ”حتی افزود: منبع                   این
 طال و جواهرات خود را از منازل خارج کنند.“

و نبوده پاسخگو مسئولی هیچ فرمانداری، ساختمان مقابل زنان اعتراضی تجمع گزارش،با بهمین               بنا

کار دستور در شهرداری و مسکن بنیاد امنیتی، ماموران خودسرانه اقدامات این به رسیدگی برای                 اقدامی
 قرار نگرفته است.

خان باغ محله در هایشان زمین با تکلیف تعیین عدم به سقزنسبت اهالی از تعدادی اعتراضی                  *تجمع
 مقابل استانداری کردستان

کردستان استانداری مقابل باتجمع تا شدند سنندج سقزراهی اهالی از تعدادی آبان، 12 دوشنبه                روز
 اعتراضشان را نسبت به عدم تعیین تکلیف با زمین هایشان در محله باغ خان بنمایش بگذارند.

به اقدام سقزی خانوار 75 که است سال 10 حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضران از                    یکی
با اوایل همان از و اند نموده خان" "باغ نام به ای محله در شهر این گوالن 11 منطقه در زمین                       خرید

 سنگ اندازی شهرداری مواجه شدند.

این بودن ملی اراضی بر دال ای مسئله کردن مطرح با اولیه های ماه در سقز شهرداری افزود:                    وی

ماه 18 از پس که شد مردم خاطر رنجش موجب آموزشی و ورزشی های لکه به آن اختصاص و                     زمین
میلیون 350 پرداخت قبال در ها زمین این به 94 سال در و کرد نشینی عقب ادعا این از قانونی                      فرصت

 ریال جواز ساختمانی اهدا شد.

از الزم مجوزهای و ساختمانی جواز واگذاری خصوص در مدارک و اسناد تمامی داد: ادامه                 او
 شهرداری سقز و کمیسیون ماده 12 موجود می باشد.

صاحبان از نفر 7 به ساختمانی جواز اعطای و ساختمانی عملیات اجرای شاهد 94 سال در افزود:                   وی
 زمین مذکور بودیم و هم اکنون این افراد در ساختمان های تکمیل شده مستقر هستند.

یک در کردستان استانداری عمرانی معاونت سبز چراغ با سقز شهرداری 95 سال در گفت:متأسفانه                 او
وعده تاکنون سال همان از و نمود جلوگیری افراد دیگر به ساختمانی جاز اعطای از خودسرانه                  اقدام

 های توخالی به ما می دهند.

مخابرات و گاز برق، فاضالب، و آب از اعم رسان خدمت های دستگاه تمامی اکنون هم افزود:                   وی

گرفته صورت ها زمین این محوطه در نیز معبرکشی و اند کرده ارائه ها زمین این برای را خود                     خدمات
خصوص این در کردستان استانداری عمرانی معاونت توجهی بی و شهرداری اندازی سنگ اما                است

 برای ما قابل درک نیست.

جلوی تحصن از نتیجه به رسیدن تا و کرد نخواهیم نشینی عقب حقمان از هیچگاه گفت: خاتمه                   ویدر

شهردار و استانداری عمرانی معاون توخالی های وعده فریب دیگر و داشت نخواهیم بر دست                 استانداری
 سقز را نخواهیم خورد.

پرورش و آموزش های مغازه نجومی های کرایه به نسبت باشت کسبه از جمعی اعتراضی                 *تجمع
 همزمان با افتتاح این مجتمع تجاری



از باشت،تعدادی فرهنگیان ماندگار تدبیر خیری تجاری مجتمع افتتاح با همزمان آبان 12 دوشنبه                روز
را اعتراضشان باتجمع بودند جوان اکثریتشان که بویراحمد و کهگیلویه استان در شهرستان این                کسبه

 نسبت به کرایه های نجومی مغازه ها بنمایش گذاشتند.

تومان هزار 600 حدود حاضر حال در بنده گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به معترض جوانان از                   یکی

را کرایه این سختی به مردم خرید قدرت و اقتصادی بد شرایط به توجه با که دهم می مغازه                     کرایه
باب چند برای پیشنهادی قیمت این با و است دولتی نهاد یک که پرورش و آموزش ،حال کنم می                     پرداخت

که صورتی در و است، ادشته و خود های مغازه قیمت افزایش به را داران مغازه صاحبان کل                    مغازه
پرداخت در چون کنند، راتعطیل هایشان مغازه جوان ها ده باید مغازه باب 8 بخاطر شود اعمال کار                    این

 کرایه آن هم سه برابر عاجز خواهند ماند.

 *جان باختن 2 کارگر جوان در ارومیه براثر سقوط در چاهک آسانسور

تیموری خیابان در واقع طبقه 8 ساختمان دریک کار حین ساله و34 25 کارگر آبان،2 12 دوشنبه                   روز

 ارومیه براثر سقوط در چاهک آسانسورجانشان را درمحل وبیمارستان ازدست دادند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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