
 اخباروگزارشات کارگری 5 مرداد ماه 1399

های وعده و وضعیت تبدیل عدم به نسبت درمان و بهداشت وزارت شرکتی کارکنان اعتراضی تجمع -                 
 توخالی مسئوالن مقابل مجلس

 - تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان بهشتی شیرازنسبت به عدم افزایش 50 درصدی احکام حقوقی

بیمه ومشکالت حقوق چندماه پرداخت عدم به اعتراض در لرستان ناحیه آهن راه کارگران اعتصاب -                
 ای و وعده های پوچ مسئوالن

 اعالم همبستگی کارگران راه آهن ناحیه زاگرس باهمکارانشان درلرستان

 - اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هفته
 ششم را پشت سرگذاشت

کار به بازگشت وعده تحقق عدم به نسبت لوشان سیمان کارخانه بیکارشده کارگران اعتراضی تجمع -                
 مقابل ورودی معدن سنگ آهک تخت آسمان

مقابل حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران اعتراضی تجمع -                
 ساختمان شورای شهر

پاسخگویی عدم و حقوق ها ماه نشدن پرداخت به ایرانشهرنسبت شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -               
 مسئولین امر

سوداندوزی زیرسایه کووید19 بیماری با خصوصی بخش کارگران کردان نرم وپنجه دست -             
 کارفرمایان وبی خیالی دولتمردان

 - یورش ماموران امینتی اداره اطالعات مهاباد به خانه ی معلم بازنشسته حسین حسن خانی

 - حمله به جعفر عظیم زاده در داخل زندان

 - برگزاری جلسه بازپرسی حیدر قربانی

مقابل مسئوالن توخالی های وعده و آبی بی به نسبت اهواز حردان دب روستای اهالی اعتراضی تجمع -                  
 استانداری خوزستان

ورودی درب مقابل مواصالتی مسیرهای شدن بسته به نسبت مورتان روستای اهالی اعتراضی تجمع -               
 پایگاه سپاه

 - تجمع وراهپیمایی کسبه بازاردرگهان قشم دراعتراض به عدم ترخیص کاال از گمرک

 - افزایش روزافزون حوادث کاری ومرگ کارگران:

 1- جان باختن یک کودک کار12 ساله در کارخانه آجرپزی نیشابور

 2- جان باختن یک کارگر معدن  خاک نسوزنیلچیان براثر سقوط سنگ بر سرش

 3- جان باختن یک کارگر درتهران براثر سقوط به چاهک آسانسور



 4- جان باختن یک کارگر جوان درسراوان درحادثه تصادف با پل هوایی

 5- جان باختن یک کارگر مقنی در جغتای بدنبال سقوط در عمق 15 متری چاه قنات

های وعده و وضعیت تبدیل عدم به نسبت درمان و بهداشت وزارت شرکتی کارکنان اعتراضی                 *تجمع
 توخالی مسئوالن مقابل مجلس

بیشتر هرچه انعکاس برای درمان و بهداشت وزارت شرکتی کارکنان از مرداد،جمعی 5               روزیکشنبه
مقابل تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده و وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان                 صدای

 مجلس زدند.

هوشبری، عمل، اتاق پرستاری، نیروهای شامل که درمان و بهداشت وزارت شرکتی              کارکنان
و پیمانکاری واسطه شرکت های حذف خواستار می شوند، و... تغذیه پزشک، روانشناس،             آزمایشگاهی،

  تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی هستند.





در درمان و بهداشت حوزه های در شاغل شرکتی نیروهای گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
پیگیری برای وقتی که بودند کرونا به مبتال بدحال مریض های به رسیدگی درگیر آنچنان اخیر ماه                  چند
مدام و... مجلس نمایندگان بهداشت، وزارت مسئوالن مدت این در درحالی که نداشتند. خود               مطالبات
و بهداشتی مراکز شرکتی کادر که است شرایطی در این می دادند. را خواسته هایمان به رسیدگی                 وعده

  درمانی در برخورد با بار مراجعه بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شده اند.

خدماتی نیروی کردند: می شود،اضافه پرداخت شرکتی شاغالن به مختلفی دستمزدهای اینکه بیان با               آنها
خدماتی نیروی می کند. دریافت تومان 800هزار و میلیون یک ،99 سال در که داریم مشهد در                  شرکتی
نیروهای که است حالی در این می کند. دریافت تومان 300هزار و میلیون یک ماه در هم                  دیگری
نیروهای قراردادهای مدت طول حال همین در هستند. کار به مشغول و... لیسانس فوق مدرک با                  شرکتی

 شرکتی متفاوت است، برای نمونه عده ای قرارداد 3 ماهه و عده ای قرارداد یک ساله دارند.

و کار اضافه کارانه، از اما دارند کار سابقه سال 14 13تا بعضا شرکتی نیروهای افزودند:                  معترضان
نیروی تومان، هزار 400 و میلیون 3 شرکتی نیروی یک نتیجه در هستند. بی بهره شغلی مزایای                  دیگر
دریافت تومان 200هزار و میلیون 6 رسمی نیروی و تومان هزار 800 و میلیون درمان4 طرح                  حقوقی
کار قراردادهای یکسان سازی همسان، مشاغل در حقوق ها یکسان سازی جهت در که است الزم               می کند.
از را غیرشرکتی و شرکتی نیروی میان تبعیض و کنیم حرکت نیروها رفاهی مزایای یکسان سازی                 و

 نظام اداری حذف کنند.

بودجه و برنامه سازمان مقابل مجلس، مقابل امروز تجمع از پس اینکه بیان با معترض شرکتی                  نیروهای
تبدیل بودجه ای منابع تامین برای الزم اراده باید بودجه و برنامه سازمان دادند: می شویم،ادامه                جمع
و بهداشت حوزه شرکتی نیروهای چراکه کند؛ پیدا را پیمانکاری شرکت های در شاغل نیروهای                وضعیت
با خود مزایای و حقوق یکسان سازی برای کافی منابع به تعداد این و هستند نفر 30هزار از بیش                    درمان

 نیروهای طرح و رسمی نیازمند هستند.

 *تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان بهشتی شیرازنسبت به عدم افزایش 50 درصدی احکام حقوقی

برای اجتماعی تامین سازمان به شیرازوابسته بهشتی بیمارستان کارکنان از مرداد،جمعی 4              روزشنبه
به دست دولت مصوبه حقوقی احکام درصدی 50 افزایش عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن                بنمایش

 تجمع دراین مرکزدرمانی زدند.

کارکنان گذشته روز تجمع به اشاره با فارس استان اجتماعی تامین مرداد،مدیردرمان 5               روزیکشنبه
حقوقی احکام درصدی 50 افزایش خصوص در کارکنان افزود:اعتراض شیراز بهشتی             بیمارستان

 مصوبه هیات دولت بود.

شود می محسوب دولتی غیر عمومی نهاد یک اجتماعی تامین سازمان اینکه به باتوجه داد: ادامه                  وی
درصدی 50 افزایش زمینه در دستمزد و حقوق شورای مجوز که کرده مصوب سازمان این مدیره                  هیات

 احکام حقوقی اخذ شود.

مذاکرات اما نداده را حقوق 50درصدی افزایش مجوز هنوز دستمزد و حقوق شورای افزود:                وی
 متعددی از سوی هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین صورت گرفته و پیگیری ها ادامه دارد.



50 افزایش مصوبه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مثل ها ارگان از برخی گفت:                 اودرخاتمه
 درصدی احکام حقوقی را اجرا کردند اما این مصوبه هنوز در سازمان تامین اجتماعی ابالغ نشده است.

بیمه ومشکالت حقوق چندماه پرداخت عدم به اعتراض در لرستان ناحیه آهن راه کارگران                *اعتصاب
 ای و وعده های پوچ مسئوالن

 اعالم همبستگی کارگران راه آهن ناحیه زاگرس باهمکارانشان درلرستان

پرداخت عدم به اعتراض (تراورس)برای لرستان ناحیه آهن راه کارگران مرداد، 5 یکشنبه روز                صبح
 چندماه حقوق ومشکالت بیمه ای و وعده های پوچ مسئوالن دست از کار کشیدند.

درلرستان باهمکارانشان را همبستگیشان فوری ای انتشاراطالعیه با زاگرس ناحیه آهن راه              کارگران
خواهیم آخر به تا لرستان در مان برادران کنار در کرد نوشتند:« ازجمله اطالعیه کردند.دراین                 اعالم

 ایستاد»

 

هفته ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران               *اعتراضات
 ششم را پشت سرگذاشت

فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران مرداد، 5 یکشنبه                روز
بالتکلیفی وادامه بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت عدم نسبت به را اعتراضشان هفته ششمین                شهرستان
بکار بازگشت وعدم شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نشدن نهایی تکلیف تعیین بدلیل               شغلی



خوزستان شوش،استان شهرستان طرازاول مسئوالن وسکوت اخراجیشان طلب حق           همکاران
 وکشورمنجمله روسای قوه های مجریه وقضائیه پشت سرگذاشتند.

 

را تپه هفت کن حیا کن»و«رستمی رها را تپه هف کن حیا بیگی شعارهای«اسد سردادن با کنندگان                   تجمع
وکوتاه شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین برای را سخشان را کن»عزم                رها
وشرجی درجه 50 باالی گرمای زیر دیگز روز برای را تپه هفت شرکت از اختالسگران دست                  کردن

 بنمایش گذاشتند.

کار به بازگشت وعده تحقق عدم به نسبت لوشان سیمان کارخانه بیکارشده کارگران اعتراضی                *تجمع
 مقابل ورودی معدن سنگ آهک تخت آسمان

صدای کردن منعکس برای لوشان سیمان بیکارشده کارگران از مرداد،جمعی 5 یکشنبه              روز
معدن ورودی مقابل کارخانه خریدار سوی از کارشان به بازگشت وعده تحقق عدم به نسبت                 اعتراضشان

 سنگ آهک تخت آسمان سیمان لوشان تجمع کردند.



لوشان سیمان کارخانه تعطیلی اعالم از بعد 92 سال ماه گفتند:مرداد ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
 و بیکاری شمار زیادی از کارگران، همچنان 67 نفر منتظر بازگشت به کار خود هستند.

سنگ بزرگ معدن یک همراه به تجهیزات همه با کارخانه این که 95 سال افزودند:از کارگران این                   
که کند مشغول مجموعه این در را آنها همه شد متعهد خریدار شد، فروخته سنگ پیمانکار یک به                    آهک
استان های از را خود کار نیروی او و نشده محقق کارفرما وعده هنوز سال، 4 گذشت از بعد و امروز                      تا

 دیگر جذب کرده است.

ازای در بود شده موظف واگذاری حین در خریدار کردند: شده،اضافه تعطیل صنعتی واحد این                 کارگران
را کارخانه شده بیکار کارگران و ایجاد معدن جوار در جدید صنعت یک آهک، سنگ معادن                  استخراج
لوشان شهر حاشیه در کارخانه این سنگ معادن از پیمانکار؛ است سال چند اما کند، کار به                   مشغول
شهرستان تامین شورای به که وعده ای طبق اما می کند استخراج (تراورتن) سنگ آسمانسرا)               (کوه های
جدید واحد کامل راه اندازی جهت در اقدامی بود، داده واگذاری حین کارخانه سابق سهامداران و                 رودبار

 و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده در واحد صنعتی صورت نمی دهد.

دلیل به و کشیده ایم زحمت کارخانه این در سال ها دادند: ادامه لوشان سیمان کارخانه بیکارشده                 کارگران
سرمایه دار یک باید چرا هستیم. بیکار عائله سر چند با همچنان منطقه در کار شرایط نبودن                  مهیا
استان های از غیربومی کار نیروی بومی، و قدیمی کارگران ما زندگی شرایط گرفتن نادیده با                 غیربومی

 اصفهان، یزد و کرمان .. جذب  کارخانه کند؟

کارخانه خریدار که است تعهداتی اجرای لوشان سیمان باقیمانده کارگران خواسته اینکه بیان با                کارگران
شهرستانی مسئوالن است مشخص آنچه کردند: اضافه است، شده متعهد کارگران برابر در قانون                مطابق

 موقع واگذاری اهلیت بخش خصوصی را برای اشتغال دوباره کارگران تضمین نکرده بودند.

مقابل حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران اعتراضی                *تجمع
 ساختمان شورای شهر

ها ماه پرداخت عدم به اعتراض برای یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران مرداد، 5                روزیکشنبه
 حقوق مقابل ساختمان شورای شهرتجمع کردند.



 

 تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند:حقوقشان 9 ماه پرداخت نشده است  .

 آنها افزودند: شکایت هم کردیم اما هنوز حکمی به دست ما نرسیده است.

پاسخگویی عدم و حقوق ها ماه نشدن پرداخت به ایرانشهرنسبت شهرداری کارگران اعتراضات               *ادامه
 مسئولین امر

بلوچستان و سیستان استان ایرانشهردر شهرداری دیگر،کارگران باری برای مرداد 5             روزیکشنبه
 صدای اعتراضشان رانسبت به پرداخت نشدن ماه ها حقوق و عدم پاسخگویی مسئولین امربلند کردند.

است،به نشده پرداخت ماه 8 حقوقشان اینکه به اشاره ایرانشهربا شهرداری کارگران از               یکی
با و نداده انجام اقدامی هیچگونه ما مزدی معوقات پرداخت در گفت:مسئولین محلی رسانه                خبرنگاریک

 وجود اینکه هیچگونه درآمدی نداریم در وضعیت بد معیشتی قرار داریم و به نان شب محتاج هستیم.

به اعتراض ایرانشهربرای شهرداری کارگران جاری سال خردادماه 31 روزشنبه که است یادآوری               قابل
 عدم پرداخت حقوق اعتصاب ومقابل ساختمان این تجمع کرده بودند.

سوداندوزی زیرسایه کووید19 بیماری با خصوصی بخش کارگران کردان نرم وپنجه             *دست
 کارفرمایان وبی خیالی دولتمردان

تامین هزینه چراکه است تر کووید19شکننده بیماری با درمقابله خصوصی بخش کارگران              وضعیت
نیاز مورد وسایل تامین از نیز کارفرمایان اغلب و است شده تبدیل آنان برای معضلی به بهداشتی                   اقالم
تمام در خصوصی بخش کارگران که است حالی در این زنند. می باز سر ازکرونا پیشگیری                  برای



خود کار محل در باید ،... و دورکاری مانند محدودیتی هیچ اعمال بدون بیماری این گیری اوج                   روزهای
 حضور بیابند.

 

بهداشت سازمان های دستورالعمل طبق شود، می مطرح کرونا به ابتالی از پیشگیری برای که                 آنچه
مداوم شستن و ماسک از استفاده ها، توصیه این ترین حیاتی و ترین بارز که است شده تدوین                    جهانی

  دست ها با مواد شوینده یا مواد پایه الکلی است.

ماسک و کننده ضدعفونی مواد تولید اسفند، پایانی روزهای در 19 کووید گیری اوج از بعد ایران                   در
کاهشی ماسک و الکلی پایه مواد الکل، نجومی های قیمت ماه اردیبهشت در که ای گونه به یافت                    فزونی
لوازم برخی نبودن استاندارد و ها قیمت افزایش تیرماه، در ویروس این مجدد گیری اوج با اما                   شد

  بهداشتی به دغدغه مردم تبدیل شد.

تومان هزار 3 به تهران نقاط اغلب در مصرف بار یک یا الیه سه های ماسک عدد هر قیمت                     اکنون
4 الی 3 حدود که ها ماسک این مفید عمر به توجه با و است رسیده مصوب قیمت برابر دو از بیش                        یعنی

  ساعت تخمین زده شده است، هر نفر شاغل تمام وقت بایستی حداقل 3 ماسک در روز مصرف کند.

هزار 23 حداقل سی، سی 280 ظرفیت با الکلی پایه کننده ضدعفونی ماده شیشه هر قیمت سویی                   از
هایی گزارش که حالی در هم، آن است رسیده تهران های داروخانه در تومان هزار 60 حداکثر و                    تومان
منتشر درصد) حداقل70 ها( محلول این در موثر الکل میزان نبودن واقعی بر مبنی اخیر روزهای                  در

  شده است.

به توجه با که داده قرار خانوارها سبد در را دیگر ای هزینه بهداشتی لوازم سایر و ماسک تامین                     حال
حقوق با کارکنان سویی از است. زده دامن ها خانواده مالی های نگرانی به کنونی، اقتصادی                  شرایط
در بهداشتی لوازم از استفاده و خرید به درآمد این از بخشی تخصیص و دارند مشخصی درآمد                   ثابت،

 کنار اجاره مسکن و رفع نیازهای روزمره، آنها را بیش از سایرین نگران کرده است.

ابالغی قوانین نشدن رعایت دارند. بدتری مراتب به اوضاع خصوصی بخش کارکنان بین این                در
عدم جمله از دارد کرونا شیوع از قبل های سال در ریشه که است کهنه موضوعی خود کار                    وزارت
در حضور الزام و مصوب میزان از بیش کاری ساعات و سال مصوب دستمزد حداقل پرداخت                  رعایت
شده کار دور تهران در دولتی ادارات کارکنان از نیمی اخیر هفته دو طی که شرایطی در هم آن کار                      محل

 اند.

120 شرکت کل گوید می اون است، کار به مشغول تهران غرب در تبلیغاتی شرکت یک در                   علیرضا
پیدا حضور کار محل در باید نیز همه و هستند کار مشغول کارمند 16 فضا همین در دارندو زیربنا                     متر

  کنند چراکه دورکاری یک سوم حقوق را کاهش می دهد.

ماسک یک از تنها برعکس، و کار محل به منزل از آمد و رفت حین و عصر تا صبح از گوید می                        او
مجموعه مالک گوید می او داند. می ماسک هر زیاد قیمت را آن دلیل و کند می استفاده مصرف بار                      یک
خیال بی موضوع این به نسبت ولی کند تامین مجموعه برای را کننده عفونی ضد مواد و ماسک                    بایستی

  است.



و داد خبر کرونا به هستند کار به مشغول اتاق یک در که همکارانش از تن چهار ابتالی از همچنین                      وی
می تعویق به روز طول در را دستشویی از استفاده دوستانمان بیماری از مان اطالع از بعد                   گفت:
بقیه و بیماران مشترک دستشویی تنها از مبادا تا کردیم می تعلل هم غذا و آب مصرف در حتی و                      انداختیم

  کارکنان استفاده کنیم.

است نشده آنها به مالی کمک گونه هیچ همکارانم، بیماری ایام طول در که گوید می همچنان کارمند                    این
مالک جانشین که است حالی در این و بروند حقوق بدون مرخصی به که است شده گفته آنها به                     و

 مجموعه پس از ابتال به بیماری از مزایای قبلی خود بهره مند  می شده است.

بسته محیط در نفر 10 تا 6 گوید: می که است گیالن در ساختمانی شرکت یک ناظر مهندس                    حمید،
نشده تامین هم کننده ضدعفونی مواد و کنند نمی استفاده ماسک از کدام هیچ که هستند کار به                    مشغول

  است و گفته شده برای شستشوی دست از سرویس بهداشتی استفاده شود.

 او می گوید از زمان شیوع کرونا، تنها یک بار بین کارکنان ماسک توزیع شده است.

مدیران میز روی وفور به رایگان ماسک و الکل گوید: می خصولتی شرکت یک کارکنان از                  یکی
رییس منشی اال است نخورده رقم اتفاق این عادی کارکنان درخصوص ولی شود می یافت                 شرکت

 مجموعه.

و آرشیتکت عاطفه، چراکه است عیان بیشتر نشان و نام بی خصوصی های شرکت بین در اما                   تبعیض
تنها گوید می و است تهران گران نقاط از یکی در مسکونی منازل داخلی طراحی مجموعه یک                   کارمند
و شد منتقل مدیر جلسات اتاق به شد داده قرار مجموعه در بهداشتی پروتکل عنوان به که ضدعفونی                    ماده

  کارکنان مجبور هستند از جیب خود برای تهیه مواد ضدعفونی کننده هزینه کنند.

دوم نیمه در عمومی تعطیلی روزهای در خود کار محل مشابه های شرکت تمام گوید می همچنین                   او
 فروردین ماه، مشغول به کار بوده و تمام کارکنان نیز مجبور  بوده اند تا در محل کار حضور بیابند.

که صنوفی معرفی برای شده معرفی های سامانه به رسانی اطالع رغم علی گوید، می کارمند                  این
کارش محل در مجموعه مالک با برخورد برای نهادی یا فرد هیچ اند، نکرده متوقف را خود                   فعالیت
به را کرونا معرض در حضور هایش، نگرانی رغم علی تا شده سبب امر همین و است نیافته                    حضور

  دلیل از دست ندادن حقوق موسوم به وزارت کاری به ترک کار ترجیح دهد.

  حسن کارگری اهل ایالم است که وظیفه اش دعوت رهگذران به داخل رستوران مشایعت آن ها است.

می کار تومان میلیون نیم و یک میزان به ماهیانه حقوق دریافت برای شب 10 تا صبح 8 گوید: می                      او
 کند و دیگر توانی برای خرید ماسک یا الکل ندارد.

گوید: می و کشد می پایین دست با شده، سیاه تقریبا که را خود الیه) مصرف(سه بار یک ماسک                     او
 روزانه از سرکارگر رستوران، یکی از این ها می گیرم و با همان سر میکنم.

برای کسی و نیست بلند کارکنان دیگر اندازه به صدایشان که است کارکنانی اظهارات از بخشی                  اینها
 اعمال محدودیت ها و رعایت فاصله های اجتماعی در محیط های کاری شان اقدامی نمی کند.

جدیدی امر و بوده سوال زیر اخیر های سال در خصوصی های شرکت فعالیت بر نظارت روند                   گرچه
کاری و ساز تدوین و ها نظارت تشدید ، کرونا بیماری به ابتال تشدید با که رود می انتظار ولی                      نیست



و خصوصی بخش کارکنان جان از حفاظت و کارفرماها برخی خواهی زیاده کنترل برای                مشخص
گفته به که چرا است ضروری غایت به امری ضروری، بهداشتی لوازم تامین به کارفرماها                 اجبار

 مقامات دولتی این ویروس ممکن تا دو سال آینده مهمان کشور باشد.

 بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 5 مرداد

 *یورش ماموران امینتی اداره اطالعات مهاباد به خانه ی معلم بازنشسته حسین حسن خانی

خانم پدر حسین کاک منزل به اطالعات اداره امینتی آذرماموران امینی آقای موقت بامرخصی                همزمان
را ایشان پیش ازهفته و برده یورش است پرورش و آموزش بازنشسته هم ایشان که آذر امینی                   آقای

 بازداشت کرده

را ایشان بازداشت قرار باردوم برای قاضی برده اند دادگاه به بازپرسی رابرای ایشان که باری                 درآخرین
 تمدیدکرده است.

درمهابادبرای کردستان ازمعلمان اخیرجمعی اکسیون برپایی عامل عنوان رابه هاایشان امنیتی             متاسفانه
یک حمایتی اکسیون این که درحالیست داده اند،این پیگردقرار آذرتحت یاسرامینی ازآقای             حمایت
ازفعالین نمایندگی به شدودرحقیقت انجام ومریوان سقز معلمان صنفی های تشکل ازسوی              کارتشکیالتی
مهاباد پ آ. درحیاط اعتراضی تجمع رفته،ضمن مهاباد به ایشان وضعیت پیگیری برای وشورا                کشور

 دیدارهایی بامقامات منطقه ای برگزارشد و مطلقا هیچ مداخله ای ازجانب ایشان مطرح نبوده است .

ماه ١۵ گذراندن حال در که است مهاباد صنفی فعالین واز آذرمعلم یاسرامینی شود،آقای می                 یادآوری
 زندان به خاطرفعالیتهای صنفی میباشد.

 منبع اصلی خبر:شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 *حمله به جعفر عظیم زاده در داخل زندان

مورد را او و کرده حمله عظیم زاده جعفر به بند٨  داخل در زندانیان از یکی صبح یازده ساعت                    امروز
از دیگر یکی در است زندانی مخدر مواد فروش جرم به که زندانی این میدهد. قرار شتم و                    ضرب
فرد این با برخوردی هیچگونه اتفاق این از قبل تا زاده عظیم جعفر گفته به و است محبوس ٨ بند                       سالنهای
کوچکترین و نداده موضوع این به اثری ترتیب هیچگونه زندان مسئولین اتفاق این از پس است.                  نداشته
دیگر بندی از دیگری زندانی نیز غروب حوالی اتفاق این از پس اند. نکرده ضارب شخص به                   برخوردی

 در محیط هواخوری به جعفر عظیم زاده حمله میکند.

انجام جعفر سالمتی و جان حفظ راستای در اقدامی کوچکترین مسئولین که داده رخ در حالی اتفاقات                  این
برخوردهای شده و مانع سریعًا مسئولین بیافتد اتفاق زندانیان بین جدالی یا و دعوا اگر در حالیکه اند                   نداده

 شدیدی به زندانیان و یا شخص ضارب میکنند.

کوچکترین نیز مسئولین و شده حمله جعفر شخص به بار دو روز یک در که عجیب اتفاق                   این
از سازمانیافته طرحی مطمئنًا حمالت این که است رسانده باور این بر را ما اند نداده نشان                   عکس العملی
یا برسانند قتل به را او حتی یا و رسانده جدی آسیب زاده عظیم جعفر به تا است امنیتی نهادهای                      سوی
برای ای بهانه بتوانند دوباره که کرده عکس العمل به وادار و تحریک را جعفر اقداماتی چنین با                   اینکه

 ِاعمال فشار بیشتر و پرونده سازیهای مجدد به دست آورند.



سوی از آگاهانه اقدامی خطرناک جرائم زندانیان با سیاسی زندانیان نگهداری تفکیک عدم تداوم                اساسًا
 نهادهای امنیتی است تا در چنین مواقعی بتوانند به جان و سالمت زندانیان سیاسی یورش ببرند.

 

محکوم بشدت را امنیتی نهادهای توسط جعفر به سازمانیافته حمله این ایران کارگران آزاد                اتحادیه
قضائیه قوه مسئولین متوجه را سیاسی زندانیان دیگر و جعفر سالمتی و جان حفظ مسئولیت و                  مینماید

 میداند. جان جعفر عظیم زاده در خطر است و باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- پنجم مردادماه نود و نه

 درهمین رابطه:  شش ماه از آخرین مالقات حضوری که با جعفر داشتیم میگذره

  اخرین بار ١۶ بهمن سال ٩٨ قبل از شیوع بیماری کرونا بود

 شش ماهی که با دلشوره و نگرانی از   شیوع بیماری واگیر دار  کرونا  در زندان گذشت .

  نه با مرخصی او موافقت کردند و نه با آزادی اش ، تا   کمی از دلنگرانی و استرس خانواده کاهش یابد

زندانی توسط صبح یکی داد، خبر زندان در خودش به یافته سازمان حمله دوبار از جعفر که هم                    امروز
که حالی در بعدازظهر هم یکی و زندانی این با درگیری سابقه گونه هیچ بدون مخدر مواد قاچاق به                     متهم
مخدر مواد به شدید اعتیاد که دیگری زندانی توسط بوده کردن ورزش مشغول زندان حیاط در                  جعفر

 داشته مورد حمله قرار میگیرد

زندان مسئولین به ولی است نکرده آنان از شکایتی و کرده خودداری شخص دو این با درگیری از                     جعفر
 هر دو گزارش درگیری را داده است  

جهت الزم رسیدگی یا و میکنند جا جابه مکانش از را خاطی فرط فورا مواقعی چنین در که مسئولین                     اما
  ممانعت از تکرار درگیری انجام میدهند

 امروز برای جعفر هیچ کاری نکردند

به که نیست مسئولی هیچ و است انداخته خطر به را سیاسی زندانیان جان زندانیان، جرائم تفکیک                   عدم
هیج سیاسی زندانیان است. خطر در شدت به زندان در عزیزانمان جان و کند رسیدگی وضعیت                  این
هر برای ناپذیری جبران و ناخوشایند اتفاق است ممکن لحظه هر و ندارند زندان در جانی امنیت                   گونه

 کدومشون بیافتد.

 به نقل از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده

 *برگزاری جلسه بازپرسی حیدر قربانی

قدس شهر دادسرای بازپرسی سوم شعبه در قربانی حیدر بازپرسی جلسه مردادماه پنجم یکشنبه                امروز
عمومی نظم در اخالل ملی، امنیت علیه اقدام قبیل از اتهاماتی پرونده بازپرس جلسه این در شد.                   برگزار
مجلس در مقابل کارگر روز تجمع در حضور و صنفی و کارگری فعالیتهای مصادیق با نظام علیه تبلیغ                   و
خویش کارگری و صنفی فعالیتهای از اتهامات این رد ضمن قربانی حیدر نمود. اعالم حیدر قربانی به                  را

 دفاع کرد.



وزارت توسط خرداد هجدهم روز در که است ایران کارگران آزاد اتحادیه اعضای از قربانی                 حیدر
 اطالعات دستگیر شد   و پس از ٢٣ روز بازداشت با قرار وثیقه ٢۵٠ میلیون تومانی موقتًا آزاد گردید.

اطالعاتی و امنیتی نهادهای همیشگی سیاست صنفی فعالین به امنیتی های زنی اتهام و سازی                 پرونده
 است تا از این طریق جنبش های صنفی و مطالباتی را سرکوب نمایند.

منع خواهان کارگران، به امنیتی های زنی اتهام این نمودن محکوم ضمن ایران کارگران آزاد                 اتحادیه
 تعقیب قضایی از حیدر قربانی  و دیگر کارگران است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۵ مرداد ٩٩

مقابل مسئوالن توخالی های وعده و آبی بی به نسبت اهواز حردان دب روستای اهالی اعتراضی                  *تجمع
 استانداری خوزستان

اهوازبرای شهرستان اسماعیلیه بخش حردان دب روستای اهالی از مرداد،جمعی 5             روزیکشنبه
 اعتراض  به بی آبی و وعده های توخالی مسئوالن مقابل استانداری خوزستان اجتماع کردند.



 

 قابل یاد آوری است تعداد ساکنین این روستا حدود 2هزارنفراست.

ورودی درب مقابل مواصالتی مسیرهای شدن بسته به نسبت مورتان روستای اهالی اعتراضی               *تجمع
 پایگاه سپاه

دراستان راسک شهرستان پارود بخش توابع از مورتان روستای اهالی از شب(4مرداد)،جمعی              شنبه
دست سپاه توسط روتایشان مواصالتی مسیرهای شدن بسته به نسبت اعتراض برای وبلوچستان               سیستان

 به تجمع مقابل درب ورودی پایگاه سپاه زدند و خواستار پاسخگویی فرماندهان سپاه شدند.



 

بی های تیراندازی با سپاه مطلع،«ماموران منبع ازیک بنقل محلی خبری منبع یک مرداد 5 گزارش                  به
باعث که کرده اهالی اذیت و آزار به اقدام و شده وحشت و رعب ایجاد باعث خودروها سمت به                     ضابطه
پاسخگوی سپاه عوامل و ماموران اما است شده منطقه این در سپاه پایگاه مقابل مردم اعتراضی                  تجمع

 مطالبات تجمع کنندگان نشده اند.

را آنها توجه، عدم با ماموران و شوند می خود روستای به مورتان اهالی آمد و رفت مانع سپاه                     نیروهای
خودروهای مورتان روستای به یورش با گذشته روز دو در سپاه ماموران دهند؛ می قرار هدف                  مورد
اتهامی گونه هیچ بدون خود پارکینگ به و توقیف را آنها از خیلی که داده قرار تعقیب تحت را                     اهالی

 منتقل کرده اند.»

روستای از مرزی جاده ساخت دلیل به را سپاه اقدامات این مورتان منبع،اهالی همین گزارش                 بنابه
به تاکنون و بوده ساخت حال در است سال سه که کرده عنوان سونٹ - سیاه مرزی منطقه تا                     مورتان

 بهره برداری نرسیده است.

کرده اختالس را جاده اعتبارات خود به وابسته پیمانکاران با پاسداران سپاه باورند، این بر مورتان                  اهالی
مردم را پروژه برداری بهره عدم در آن اصلی مقصر و شده عوض تاکنون پیمانکار ها ده از بیش                     که

 روستای مورتان و سوخت بران قلمداد می کنند.

به که ای بهانه با اما دارد فاصله سپاه پروژه با کیلومتر چند بران سوخت تردد مسیر که حالیست در                      این
 دستشان آمده در حال سرکوب اهالی این منطقه مرزی هستند.

 *تجمع وراهپیمایی کسبه بازاردرگهان قشم دراعتراض به عدم ترخیص کاال از گمرک

گمرک، بودن بسته به اعتراض در قشم آزاد منطقه درگهان بازار کسبه از مرداد،جمعی 5 یکشنبه                  روز
 دپو و ترخیص نشدن کاالهای شان دست به راهپیمایی وتجمع جلوی بازار درگهان زدند.



 

 به گزارش یک منبع خبری محلی،تجمع کنندگان خواستار رفع دپو کاال در گمرک منطقه آزادشدند.



در آمیز، مسالمت تجمعی در امروز ظهر درگهان بازاریان گفت: قشم شهرستان فرماندار رابطه                درهمین
اعتراض تجمع چهار، گروه کاالهای واردات ممنوعیت بر مبنی دولت هیات اخیر مصوبه به                اعتراض

 آمیز برگزار کردند.

بین از و دولت تصمیم این به اعتراض در که است قشم جزیره در بازاریان تجمع سومین افزود:این                    وی
 رفتن کسب و کارهای بسیاری از کاسبان قشم و درگهان در یک ماه اخیر به وقوع پیوسته است.

ثبت و گمرکی تشریفات گونه هر از مناطق این آزاد، مناطق اداره چگونگی قانون گفت:طبق                 اودرخاتمه
  سفارش کاال مصون هستند.

 *افزایش روزافزون حوادث کاری ومرگ کارگران:

 1- جان باختن یک کودک کار12 ساله در کارخانه آجرپزی نیشابور

روی از رضوی خراسان نیشابوردراستان آجرپزی کارخانه کاردریک حین ساله کار12 کودک              یک
 نوار نقاله به داخل دستگاه آماده سازی ِگل کوره آجرپزی سقوط کرد ودر دم جانش را ازدست داد.

 2- جان باختن یک کارگر معدن  خاک نسوزنیلچیان براثر سقوط سنگ بر سرش

دوپالن منطقه باجگیران گردنه در واقع نسوز خاک معدن کارگر مرداد،یک 5 یکشنبه روز                صبح
 شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری براثر سقوط سنگ بر سرش جانش را ازدست داد.

 3- جان باختن یک کارگر درتهران براثر سقوط به چاهک آسانسور

طبقه از سقوط بدنبال تهران مشیریه شهرک کاردر حین ساله 20 کارگر مرداد،یک 4 روزشنبه                 صبح
 چهارم به چاهک آسانسور طبقه همکف دردم جان باخت.

 4- جان باختن یک کارگر جوان درسراوان درحادثه تصادف با پل هوایی

به بوده نشسته کمپرسی کامیون دستگاه یک بار قسمت در که جوان کارگر مرداد،یک 4 روزشنبه                  عصر
به وسقوط بلوچستان و سیستان ،استان سراوان شهرستان در پیاده عابر هوایی پل یک با برخورد                  علت

 زمین جانش را ازدست داد.

کامیون دستگاه یک بار قسمت سیمانی های بلوکه روی بر که جوانی منتشره،کارگر گزارشات                براساس
به و برخورد پیاده عابر هوایی پل با سراوان شهرستان توحید دبیرستان حوالی در بوده نشسته                  کمپرسی

 پایین سقوط و در دم فوت کرده است.

 5- جان باختن یک کارگر مقنی در جغتای بدنبال سقوط در عمق 15 متری چاه قنات

شهرستان آباد اهللا روستای در قنات روبی الی کار حین مقنی کارگر مرداد،یک 5 یکشنبه                 عصرروز
جان دم در چاه متری 15 عمق به وسقوط بکسل سیم شدن پاره اثر بر رضوی خراسان                   جغتای،استان

 باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -                
 وعده های توخالی مسئوالن با راهپیمایی وتجمع درشهرشوش

 + همگی ما ، کارگر هفت تپه ایم، همبسته ایم همبسته ایم !

مقابل مطالبات ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضی تجمع -               
 استانداری کهگیلویه و بویراحمد

 - تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان دکتر سپیر تهران نسبت به عدم 4 ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی

نسبت کشور استخدامی و اداری امور سازمان کارکنان وحدت مسکن تعاونی اعضای اعتراضی تجمع -               
 به عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید

 - رونمایی وابستگی شورای  اپراتوری پست های فشار قوی برق سراسر کشور به خانه کارگر

زندان به ، اوکراینی هواپیمای شدن داده قرار هدف به اعتراض بابت دانشجویی فعال هدایت بهاره -                 
 محکوم شد

 - مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگر در شهرستان گلوگاه براثر سقوط از ارتفاع

 - جان باختن کارگریک کارخانه گنبدکاووس درپی گیرکردن دستش زیردستگاه نوار نقاله

 *ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضتت درادامه اراک هپکو کارخانه کارگران مرداد، 4 شنبه                روز
 شغلی ومعیشتی ازرفتن بر سر کارشان خودداری کردند.

از دست امروز و دارند اعتراض خود بالتکلیفی به نسبت هپکو شده،کارگران ای رسانه گزارش                 بنابه
 کار کشیدند.

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات                *ادامه
 وعده های توخالی مسئوالن با راهپیمایی وتجمع درشهرشوش

دامنه اعتراضات درادامه تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران مرداد، 4 شنبه روز                صبح
شهرستان،استان طرازاول مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت              دارشان
این نشین بهارستان دفتر طرف به وسپس زدند شوش فرمانداری مقابل تجمع به دست ابتدا                 وکشور

 شهرستان راهپیمایی کردند وتجمعشان را پی گرفتند.



 

سخنرانی وایراد شعارها پالکاردها،سردادن برافراشتن با کارگران گذشته،این روز چهل همچون             امروز
وحق حقوق بموقع برپرداخت مبنی مطالباتشان به یابی دست دیگر،برای باری برای را راسخشان                عزم
وسهامداران سازی خصوصی با کردن نهایی تکلیف تعیین با شغلی به بالتکلیفی دادن وپایان                بیمه

 شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان،بنمایش گذاشتند.



 

 +همگی ما ، کارگر هفت تپه ایم، همبسته ایم همبسته ایم !

خود معیشت از دفاع در که کارگرانی گذشت. تپه هفت نیشکر کارگران توان پر اعتصاب از روز                   چهل
روال به تپه هفت نیشکر مجتمع بازگشت و اختالسگر مدیران کردن بیرون و افتاده عقب های حقوق                   و
و عرضه بی مدیران محاکمه با زمان هم که است روز چهل اند. کرده اعتصاب سازی خصوصی از                    قبل



مدیران چه گشته معلوم که روزی چهل اند. داده ادامه خود اعتصاب به نیز تپه هفت کارگران                   فاسد،
 فاسدی را دولت برای این مجتمع کشاورزی بی نظیر در خاورمیانه انتخاب کرده است.

هیچ کشوری و استانی مسولین چرا شود؟ نمی شنیده عمد به تپه هفت اعتصابی کارگران صدای چرا                   اما
آنها ی افتاده عقب ی بیمه حق و دستمزد پرداخت ویژه به کارگران این مشکالت کردن کم برای                    اقدامی

 نمی کنند؟ از گرسنگی دادن به خانواده های برادران هفت تپه ای ما چه منظوری را دنبال می کنند؟

 این بی اعتنایی 2 پیام در دل خود دارد:

 1- به حق بودن خواسته های کارگران اعتصابی که هیچ جوابی برایش ندارند

 2- فرسایشی کردن موضوع اعتصاب تا کارگران خسته شده به خانه هایشان بازگردند

و زنند هم بر را کارگران اتحاد افکن، تفرقه عوامل تا ندادند اجازه هوشیاری با کارگران بین این                    در
با همبستگی عین در آبیار و آفات دفع و سموم کارگران است نیشکر مزارع آبیاری فصل چون                   همچنین

 برادران خود وظایف شان را به نحو احسن برای زنده نگه داشتن مجتمع هفت تپه بکار می برند.

حامی و همراه اعتصاب این با اول روز از که همچنان ایران فلزکارمکانیک کارگران                سندیکای
سازمان سالن در بازنشستگان تجمع در تیرماه 25 روز در ویژه به و بود هایش خواسته و                   اعتصاب
همچنان نیز امروز کرد، نثار بلند صدایی با ای تپه هفت کارگران شرف بر را خود درود اجتماعی                    تامین
این پیروزی برای خود امکانات همه از و بوده ای تپه هفت کارگری های خانواده و برادران                   پشتیبان
دریغ است سازی خصوصی لغو که شان اصلی خواست به ای تپه هفت کارگران شدن نایل و                   اعتصاب

 نمی کند.

 گسترده تر باد همبستگی کارگری

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
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مقابل مطالبات ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضی               *تجمع
 استانداری کهگیلویه و بویراحمد

اعتراضشان صدای انعکاس برای یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان از نفر صد مرداد،چند 4 شنبه                روز
روزیشان شبانه های تالش الزحمه حق و کاری واضافه کارانه حق ها ماه پرداخت عدم به                  نسبت

 دررابطه با بیماری کووید19،دست به تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد زدند.



 

کارکنان حساب به بسیارناچیزی اعتراضی،امروزمبلغ تجمع این شده،بدنبال ای رسانه گزارشات             بنابه
 ای مرکز درمانی واریز شد که موجب برانگیختن خشمشان شد.

 

 *تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان دکتر سپیر تهران نسبت به عدم 4 ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای تهران سپیر دکتر بیمارستان کارکنان از مرداد،جمعی 4 شنبه               روز

 نسبت به عدم 4 ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست به تجمع مقابل این مرکزدرمانی درتهران زدند.



 

تعویق به گفت: ای رسانه خبرنگار به رابطه درهمین تهران سپیر بیمارستان مدیره هیات عضو                 یک
مقابل در صبح امروز افراد این تا است شده سبب ماه 4 مدت به سپیر بیمارستان پرسنل حقوق                    افتادن
های کمک دارد. مالی عدیده مشکالت و است خیریه مرکز یک بیمارستان این کنند. تجمع                 بیمارستان

 دولتی نیز تا این لحظه به دست بیمارستان نرسیده است.

آن استعفای با که اند داده استعفا بیمارستان پرسنل از نفر 12 ها حقوق نشدن پرداخت علت به افزود:                     او
60 نیز امسال نوروز در و شود می اداره نیرو حداقل با مجموعه اینکه علت به است. نشده موافقت                     ها
پرسنل این حقوق که ایم داده تعهد ما نشد. موافقت تصمیم این با بنابراین است شده تعدیل نیروها از                     نفر

 پرداخت می شود و تا آخر شهریور حقوق کلیه پرسنل قراردادی پرداخت خواهد شد.

نسبت کشور استخدامی و اداری امور سازمان کارکنان وحدت مسکن تعاونی اعضای اعتراضی               *تجمع
 به عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید

کشوربا استخدامی و اداری امور سازمان وحدت مسکن تعاونی اعضای از مرداد،جمعی 4               روزشنبه
صدور عدم به نسبت را کرج،اعتراضشان درمهرشهر شان شده خریداری های زمین درمحل               تجمع

 مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید بنمایش گذاشتند.



 

سال در کشور استخدامی و اداری امور سازمان کارکنان از نفر 450 شده،حدود ای رسانه گزارش به                   بنا
کرده است بوده مستضعفان بنیاد به متعلق ابتدا در که زمین خرید به اقدام شدن صاحبخانه امید به 1369                   

 اند اما تا این زمان مجوزی برای ساخت و ساز در این زمین ها صادر نشده است.

شده فروخته کارکنان این به وقت شهرسازی و راه وزارت توسط ها زمین این که است یادآوری                   قابل
مجوزی کنون تا ولی اند خریده شهرسازی و راه وزارت از را زمین این کارکنان این عبارتی به                    است؛

 برای ساخت و ساز در این محوطه صادر نشده است.

شده ساخته مهر مسکن های ساختمان ها زمین این با کیلومتری چند فاصله در که است حالی در                    این
 است.

نشینی اجاره مانند مشکالتی با هنوز سازمان این در خدمت سال سی از بعد که کارکنان این رو همین                     از
به نسبت اعتراضی اقدامی در اند شده بازنشسته نیز اکثرا و کنند می نرم پنجه و دست مالی مشکالت                     و

 عدم صدور مجوز ساخت و ساز پس از سی و یک سال خرید در محل این زمین ها تجمع کردند.

 *رونمایی وابستگی شورای  اپراتوری پست های فشار قوی برق سراسر کشور به خانه کارگر

فشار پست های اپراتوری شورای وابستگی کردن بازی وگربه موش ها سال از مرداد،پس 4 شنبه                 روز
 قوی برق سراسر کشور به خانه کارگر رسانه ای شد.

اپراتوری شورای رسمی تاسیس اعالم نوشت:«ضمن کارگر خانه به وابسته خبرگزاری رابطه              درهمین
خانه دبیرکل طرف از کارگر، و کار حوزه فعاالن این به مراسمی طی کشور، برق قوی فشار                   پست های

 کارگر اعتبارنامه های رسمی اعطا شد.»

زندان به ، اوکراینی هواپیمای شدن داده قرار هدف به اعتراض بابت دانشجویی فعال هدایت                 *بهاره
 محکوم شد



دادگاه سوی از ، تهران دانشگاه سیاسی علوم ارشد کارشناسی  دانشجوی و دانشجویی فعال هدا یت،                 بهاره
محکوم زندان ماه هشت  و سال چهار به نظام، علیه «تبلیغ» و تبانی» و «اجتماع اتهام به تهران                    انقالب

  شد. این دادگاه هفته گذشته در تاریخ ٣١ تیر تشکیل شده است.

دوسال به هدایت این، جز است. اجرا قابل زندان چهارسال است، تجدیدنظرخواهی قابل که حکم ا ین                  از
محکوم سالمندان آسایشگاه در خدمت ماه سه و اجتماعی و سیاسی گروه های در عضویت از                 محرومیت

 شده.

مسافری هواپیمای سرنگونی علیه اعتراضی تجمع  های در شرکت پس از گذشته سال بهمن ماه              هدا یت
امنیتی ماموران سوی از آن جا از خارج شدن از پس  و احضار تهران دانشگاه حراست به                 اوکراینی،

 بازداشت شد.

 منبع:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگر در شهرستان گلوگاه براثر سقوط از ارتفاع

مازندران استان در گلوگاه شهرستان ساختمان یک در باالبر دستگاه با کار حین ساختمانی کارگر 2                
ازدست را جانش ازآنها یکی انتقالشان از وپس شدند شدید مصدومیت دچار ارتفاع از سقوط براثر                  ایران

 داد ودیگردرحال دست وپنجه نرم کردن با مرگ است.

 *جان باختن کارگریک کارخانه گنبدکاووس درپی گیرکردن دستش زیردستگاه نوار نقاله

شد قطع کامال کتف ازناحیه نقاله نوار زیردستگاه گیرکردن بدنبال دستش گنبدکاووس کارخانه               کارگریک
 وپس ازانتقال به بیمارستان جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 3 مرداد ماه1399

 - سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری وادامه دورجدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت
  نیشکرهفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش

 - حمایت  کم  یته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

خدمات مدیریت قانون اجرای پیرامون ایران فرهنگیان صنفی تشکل های هماهنگی شورای بیانیه -             
 کشوری

مادری زبان به آموزش فعالین علیه قضایی احکام محکومیت در ایران معلمان صنفی تشکل دو ی بیانیە -                  
 و حکم صادره علیه زهرا محمدی

 - جان باختن یک آتش نشان درحادثه آتش سوزی شوش تهران براثر سقوط از ارتفاع

 *سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری وادامه دورجدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت
  نیشکرهفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 روز جمعه 3 مرداد ماه همزمان با سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری درمجتمع  کشت وصنعت
 نیشکرهفت تپه ، شماری ازکارگران با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش نشان دادند که قصد کوتاه

 آمدن از احقاق حقوق برحقشان را ندارند.

 

هفت نیشکر کارگری نمایندگان مجمع نوشت:«تشکیل گرامش اینستا درصفحه بخشی اسماعیل             امروز
 تپه درچنین روزی، خاطره پیروزی بسیار شیرین وماندگار در تاریخ مبارزات کارگری.

 اما امروز با نگاه به این عکس غمگین می شوم....»



 

حقوق مدافعان وتمامی تپه هفت او،کارگران اما بخشی اسماعیل روزهای این وهوای حال درک                با
 کارگران باید ضمن نقد عملکرد، پاسخگوی سئواالت بسیاری ازجمله پرسش های  زیر باشند:

 - چرا مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت  تپه بسرعت تشکیل شد؟

ودر نگرفت قرار اش دهنده تشکیل کارگران جانانه دفاع ومورد پاشید فرو بیشتری باسرعت چرا -                
 دوراخیر اعتراضات به فراموشی سپرده شد؟

 - چرا شاهد گسترش اتحاد و تحکیم تشکل یابی مستقل کارگران هفت تپه نبودیم؟

 - چرا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه واعضای فعالش به این حال روزگرفتارشدند؟

 - درادامه چرا شورای اسالمی کار به هفت تپه ای ها حقنه شد؟

 - چرا زمینه برای جا خوش کردن دانشجویان بسیجی وخبرگزاری وابسته به آنها در هفت تپه فراهم شد؟

محجوب علیرضا العمرش مادام دبیر و کارگر خانه با ارتباط دربرقراری را حل راه ها بعضی چرا -                  
 دیدند؟

سخنرانان از یکی اززبان و ها راهپیمایی در اعدام از دفاع شعار ویا..... استیصال روی از چرا -                  
 تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه مقابل فرماندری شوش سر داده شد؟



تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات جدید دور از روز 40 گذشت از پس                 -چرا
 ازتشکل یابی مستقل کارگران هفت تپه سخنی به میان نمی آید؟

 جان کالم،

 این رشته سر دراز دارد اما،

 تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

 هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

 دشوار زندگی، هرگز برای ما

 *حمایت  کم  یته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

ای درجه هیچ که شوند می نزدیک خود اعتصاب روز چهلمین به حالی در تپه هفت زحمتکش                   کارگران
مطالبات پیگیری از را آنها نتوانسته کارگران عملی رهبران و همکاران اخراج و شکنجه سرکوب،                 از
تبدیل ایران کارگر طبقه داری سرمایه ضد مبارزه سنگر به روزها این تپه هفت و دارد باز حقشان                    به

 شده است.

ماه تپه، هفت کارگر هزار چهار ندارند. دادن دست از برای هایشان زنجیر جز چیزی راستی به آنها                    
خود حقوق دریافت به موفق افسارگسیخته، تورم و اقتصادی دهشتناک شرایط این در که است                 هاست
آنها اجتماعی تامین های دفترچه کرونا، بیماری گیری همه از ناشی رنج و درد ی درمیانه و اند                    نشده

 تمدید نگردیده است.

اموال غارت جرم به محاکمه حال در روزها این که مجموعه این خوار رانت و چپاولگر                  صاحبان
حقوق سال ۶٠ معادل کشور از خارج به پول انتقال و دزدی قلم یک در تنها و هستند                    عمومی
خانواده و کارگر هزاران معیشت و زندگی گرفتن گروگان با آشکارا اند، برده یغما به را                  کارگرانشان

 هایشان سعی در تحت فشار قرار دادن قضات پرونده دارند.

آنها ذاتی وظیفه که طور همان کارگران، حق به مطالبات به پاسخگویی جای به اما سرمایه حاکمیت                   
 حکم می کند،  راه حل را در تهدید، ارعاب و دستگیری آن ها می بینند.

کنند. می سپری را سیاهی و سخت روزهای کشور این در هایشان ای طبقه هم کل و تپه هفت                      کارگران
و ایجاد تنها بود. نخواهد پذیر امکان طبقاتی محکم انسجام و اتحاد با جز بار فالکت شرایط این از                     رهایی
حامیان و سرمایه صاحبان که است ها تشکل این همبستگی و اتحاد و کارگری مستقل های تشکل                   تقویت

 آنها را  به عقب نشینی وادار خواهد کرد.

و خواستها از توان تمام با گذشته، همچون کارگری های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته                   
صدای که خواهد می آزاده های انسان و ها تشکل از و کرده حمایت تپه هفت کارگران حق به                     مطالبات

 رسای کارگران زحمتکش هفت تپه باشند.

 زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 



خدمات مدیریت قانون اجرای پیرامون ایران فرهنگیان صنفی تشکل های هماهنگی شورای             *بیانیه
 کشوری

زیر بشرح ای بیانیه ایران فرهنگیان صنفی تشکل های هماهنگی شورای مرداد، 3 شنبه پنج                روز
 پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،منتشر کرد:

با اما شد. انجام آنها نسبی رضایت با شاغل فرهنگیان حقوق افزایش باالخره فراوان، قوس و کش از                    پس
که نمود مشاهده توان می وضوح به … و ملی پول ارزش سقوط مردم، معیشتی وضعیت به                   نگاهی
بر موقت مرهمی به عمال اخیر حقوق افزایش چنانکه شده اند. فقیرتر اقشار جامعه، بیشتر و                 معلمان

 دردی عمیق تبدیل شده است.

مذاکره، کمپین، مانند گوناگونی های شیوه با صنفی فعاالن با همدوش هماهنگی شورای که است دهه                  دو
کار به را ممکن مدنی های راه تمام آموزشی، و صنفی مطالبات تحقق برای تحصن و تجمع                   مکاتبه،
شده اند اخراج و تبعید زندان، مانند رنگارنگی های هزینه متحمل صنفی فعاالن راه، این در و است                   گرفته

 اما همچنان راه ارزشمند خود را ادامه می دهند.

دست در طرح نیز و بندی رتبه اجرای قالب در شاغل فرهنگیان اخیر ماههای حقوق افزایش تردید                   بدون
 اجرای همسان  سازی حقوق بازنشستگان نیاز به بحث و بررسی دارد.

با خود، قبلی مواضع مانند نباشد چه باشد داشته حضور مذاکرات بطن در خود چه هماهنگی                  شورای
مسیر، این در صادقانه که کسانی از و است موافق کند، تأمین را معلمان منافع که حقوقی افزایش                    هرنوع
شاغل، فرهنگیان منافع تامین شورا برای اول اصل زیرا می کند. حمایت و دانی قدر بر می دارند،                 قدم
سردمداران است. موجود های ظرفیت تمام از بهینه استفاده طریق از البته آموزان دانش و                 بازنشسته
اعالم سخن، این تأیید ضمن آمد. فائق مشکالت بر توان نمی مردم مشارکت بدون : اند تاکیدکرده                   بارها
مورد رسمی، احزاب و مستقل صنفی و مدنی نهادهای موجودیت پایه بر واقعی مشارکت : کنیم                  می
اجتماعی های رگ در اندیشی هم و افزایی هم که است بستری چنین در است. ممکن پاسخگو و                    اعتماد
به یا رسد نمی جایی به فریادشان یا که اند هم از جدا افرادی مردم صورت این غیر در شود. می                       جاری

 راحتی بازیچه فریبها و هیاهوهای تبلیغاتی می شوند.

باشد تأثیرگذار گاهی تواند می اگرچه شناسنامه، بدون افرادی یا فرد سوی از موقت های کمپین                  ایجاد
افراد، خوی و خلق به وابستگی علت به آنها عملکرد و ناپایدارند قانونی، مسئولیت نداشتن دلیل به                   ولی
دلیل به گیرد. قرار سیاسی بندهای و زد تاثیر تحت است ممکن و نیست هدف جامعه نفع به درازمدت                     در
کلنگی یا مدت کوتاه جامعه عنوان به ایران جامعه از همواره که است مستقل اجتماعی های پایگاه                   فقدان

 یاد می کنند.

توجه قابل امور، پیشبرد و مشکالت حل جهت در مردمی نهادهای با همگرایی و اندیشی هم قطع طور                    به
امور انجام که نشود ایجاد شائبه این تا دهند قرار مدنظر را آن ملزومات اینکه بر مشروط است ستایش                     و
این اعتباری بی باید صورت آن در که است ممکن دولت لطف و البیگری با تنها مطالبات، تحقق و                     مهم

 شگردها را به دیگر ناکارآمدی های مدیریتی افزود.

در است. مستقل و صنفی یابی تشکل مسیر از عبور مطالبات، تحقق راه تنها هماهنگی شورای نظر                   از
 همین راستا ضروری است بر چند نکاتی تأکید شود :



در جامعه راستین های سرمایه این بازنشستگان، منافع است شایسته که آنگونه تاکنون متاسفانه :                 یکم
سازمان با مذاکرات جریان در که همانطور است. مشخص آنها های خواسته است. نشده گرفته                 نظر
اجرای البته و شاغلین حقوق درصد نود حداقل تا حقوق افزایش خواستار اند، کرده توافق بودجه و                   برنامه
نیز و کشوری خدمات مدیریت قانون در مستقل ای ماده به توافق این تبدیل ،١٣٩٩ سال ابتدای از                    آن
سیزده مطالباتی معوقات استیفای جهت (در کشور محاسبات دیوان ١٣٩٨ سال ماه مرداد حکم                اجرای
مدیریت قانون کامل اجرای درواقع و بازنشستگی صندوق اداره در مشارکت امکان ایجاد خود)،                ساله

 خدمات کشوری هستند.

زحمتکش نیروهای به نسبت مضاعف ظلمی عمال شاغالن، از بخشی حقوق افزایش پروسه در :                 دوم
باید دارند می بر مشکالت رفع برای که گامی هر در مجلس و دولت شده است. داشت روا خدماتی                    کادر

 منافع این قشر زحمتکش را لحاظ نمایند.

فرهنگیان دستمزد میان ارگان ها، سایر کارمندان جزیره ای حقوق افزایش با دوره هر در دولت ها :                 سوم
و فرهنگیان میان آشکار ظلم و تبعیض موجب که نموده اند ایجاد فاصله ای دولت کارمندان سایر                 و
نمی گردد. مرتفع تورم نرخ و حقوق ها افزایش مقدار این با که شده است دولتی دستگاه های سایر                 کارمندان
مدنی های شیوه به و است دولت کارمندان سایر با یکسان و همتراز حقوق خواهان هماهنگی                  شورای
کامل تحقق برای خود ظرفیت  تمام از و کند می تالش فقر خط باالی و عادالنه دستمزد مطالبه                    برای
این نخست اولویت مذاکره، و گفتگو طریق از تعاملی رویکرد طبیعتا کند. می استفاده فرهنگیان                 مطالبات
خود برای است، شده بینی پیش قانون در که را دمکراتیک های روش و ابزار سایر اما                   شوراست،

 محفوظ می داریم.

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 سوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و نه

مادری زبان به آموزش فعالین علیه قضایی احکام محکومیت در ایران معلمان صنفی تشکل دو ی                  *بیانیە
 و حکم صادره علیه زهرا محمدی

برای را خود سعی تمامی هستند…..باید بشریت معنوی میراث هستند.زبان ها بشریت روح              زبان   ها
شد.(مدیرکل خواهد  محقق زبانە چند آموزشی سیستم سایە در این و گیریم بکار زبان ها از                 مراقبت

 یونسکو )

منصە بە ملت هر اندیشە و فرهنگ آن اساس بر کە است ملت یک شاخصە های بنیادی ترین از یکی                    زبان
غنای بر دهد گسترش و بیاموزد آزادانە را خود زبان توانستەاست ملتی می رسد.هرجا بروز و                 ظهور
ریشە بە تیشەزدن زبانی هر کردن است.بایکوت افزودە هم بشری جامعە و خود علمی و                 فرهنگی

 فرهنگی بخشی از جامعە بشری است و ستمی است در حق گویشوران آن زبان.

توانستە اند دموکراتیک، و آزاد حکومتی انسانی،سیستم های و مترقی قوانین درسایە کشورها از برخی               در
زبان توسعە بە برابر شرایطی در جغرافیایی چهارچوب آن در ساکن ملل و اقوام کە کنند فراهم                   شرایطی

 و فرهنگ خود بپردازند و برغنای فرهنگی و زبانی جامعە خود و جهان بیفزایند.

دولت و می شود دادە آموزش مدارس در رسمی بصورت زبان ٨٠ حدود هندوستان چون کشوری                 در
 امکانات الزم را برای یادگیری متعلمین در اختیار آنها قرار دادە است.



آن حاکمان توجە و محلی حکومت های درسایە کە مجالی اندک خاورمیانە در دولت-ملت ها تشکیل از                 قبل
زبان های ردیف در را خود سرعت بە و کرد بالندگی و رشد بە شروع کردی زبان آمد بوجود                    زمان

 دیگری قرار داد کە قرن ها زبان دیوانی و حکومتی بودند.

یک تحقق جهت فرهنگ، و زبان مسئلە بە سیاسی صرف نگاە و تنگ نظری با بعدی ادوار در                   متاسفانه
و زبانی تک سیاست با شد سعی و یافت سیطرە و سلطە دیگر اقوام بر قومی دولت،                   ملت-یک
کشور همگون جامعە یک ایجاد سایە در شاید شود تنگ فرهنگ ها و زبان ها دیگر بر عرصە                  تک فرهنگی
نەتنها دیگر ملل و اقوام بر سیاستی چنین تحمیل اینکە از برسد،غافل گسست غیرقابل انسجامی و اتحاد                   بە

 سبب اتحاد بیشتر نخواهد بود بلکە سبب شکاف،از هم گسیختگی و واگرایی خواهد  شد.

و ١٥ اصول بە توجە با مادری زبان آموزش برای الزم بستر کە داشت وجود امید این ٥٧ انقالب از                     بعد
درچهارچوب دیگر فرهنگ های و زبان ها امحا و انکار تفکر همان گویا اما شود فراهم اساسی قانون ١٩                 
ملت-یک یک بدصدای طبل همان بر عدەای هنوز و ماند باقی  خود قوت بە ایران جغرافیایی                  مرزهای

 زبان می کوبند و چەبد صدایی است!!

اقوام زبان تدریس راستای در کە ١٩ و ١٥ اصول گذاشتن معطل بەجهت اساسی قانون تحقیر                  عل  یرغم
فراهم زبان ها این آموزش برای را الزم امکانات بودەاند موظف آن مبنای بر دولت ها و                 ایرانی است
و انجمن ها تشکیل بە اقدام مادری زبان اعتالی جهت کوردی فرهنگ و زبان بە                نمایند،عالقمندان
کردی زبان تدریس بە داوطلبانه مربی دە ها و نمودند کردستان مناطق سراسر در کردی زبان                 کالس های

 پرداختند و هزاران نوآموز را زبان مادری آموختند.

و مواجە، امنیتی نگاههای با همیشە کردستان در (مادری) زبان و فرهنگ عرصە فعالین و                 تالشگران
بە اقدام مختلف بهانەهای بە چندگاهی از هر  امحا و سرکوب،انکار سیاست میراث داران و نظران                 تنگ
از محمدی زهرا به زندان سال دە حکم تحمیل آن بارز مصداق که اند نمودە عرصە این فعالین                    بازداشت

 فعالین آموزش زبان مادری است

بیان و داشتە اعالم محمدی زهرا از را خود قاطع حمایت مریوان شاخە کردستان معلمان صنفی                  انجمن
نە  تنها کە است پیوستە تاریخ بە و خوردە شکست سیاستی فرهنگی، تک و زبانی تک سیاست                  می دارد:
قبول با داریم انتظار رفت.لذا خواهد همە چشم بە سیاست این دود بلکە کرد نخواهد جامعە نصیب                   خیری
زبان های و اقوام از تنوعی کە کشور این در مادری زبان آموزش زمینە سطح هم و عرض هم                    نگاهی
نیت با را عمومی عرصە کە شکنان قانون جلو و گردد فراهم ممکن زمان سریع ترین در است                   مختلف

 خوانی، حدس زنی و ظن و گمان محل تاخت و تاز خود قرار دادەاند گرفتە شود.

مادری زبان تدریس جز کردە،گناهی بیان خود چنانچە و است بیگناە زهرامحمدی کە باوریم این بر                  ما
 ندارد و

با می شود محسوب جرم قومی فرهنگ و مادری زبان اعتالی جهت تالش و انساندوستانە فعالیتهای                 اگر
 افتخار همە مجرمیم.

 انجمن صنفی معلمان کردستان (مریوان ) / کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر -تیرماە ١٣٩٩

 *جان باختن یک آتش نشان درحادثه آتش سوزی شوش تهران براثر سقوط از ارتفاع



آتش کردن خاموش کار حین حیدری مرتضی بنام ساله 37 نشان آتش مرداد)،یک شب(2 شنبه                 پنج
پایین به ساختمان متری 4 ارتفاع از تهران شوش صابونیان خیابان در خانگی لوازم مغاره یک                  سوزی

 سقوط کرد وجان عزیزش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 2 مرداد ماه 1399

می بازی به را کارگرانشان ومعیشتی شغلی امنیت که وخدماتی تولیدی هرواحد کارفرمایان یا کارفرما -                
 گیرند پای صاحب منصب یا صاحب منصبانی درمیان است

ایران سازی کنتور شرکت رئیس با کشور مسئوالن برخی ایران:ارتباط کنتورسازی کارخانه              کارگر
 موجب عدم دست یابی کارگران به مطالباتشان است

شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -              
 شوش

تجمع با ماهیانه حقوق کامل و بموقع پرداخت عدم به نسبت کوت عبداهللا شهرداری کارگران اعتراضات -                
 مقابل فرهنگسرای مهدیه این شهر ادامه یافت

 - اعتراض کارگران شهرداری لوداب نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر

 - عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران خدماتی شهرداری اسالم آباد غرب

  - نارضایتی رانندگان خطوط بی آرتی سامانه یک از عدم پرداخت معوقات شیر وکیک روزانه

 - کانون نویسندگان ایران:میالد جنت را آزاد کنید!

می بازی به را کارگرانشان ومعیشتی شغلی امنیت که وخدماتی تولیدی هرواحد کارفرمایان یا                *کارفرما
 گیرند پای صاحب منصب یا صاحب منصبانی درمیان است

ایران سازی کنتور شرکت رئیس با کشور مسئوالن برخی ایران:ارتباط کنتورسازی کارخانه              کارگر
 موجب عدم دست یابی کارگران به مطالباتشان است

بر مبنی استانی مسئوالن وعیدهای و وعده از ماه چند شدن سپری از پس مرداد، اول                  روزچهارشنبه
خود مشکالت بیان برای دیگر بار شرکت این کارگران کنتورسازی، شرکت کارگران مشکالت               پیگیری

 مقابل استانداری قزوین تجمع کردند تا مطالبات خود را به گوش مسئوالن برسانند.

گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به ایران کنتورسازی کارخانه کارگران از مرداد،یکی 2 شنبه پنج                 روز
برای بیکاری بیمه حق که شد این قراربر گذشته، ماه چند در استان مدیران صحبت آخرین                  براساس

 نیروهای کنتورسازی واریز شود.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


از کنتورسازی شرکت که وثیقه ای با کارگران مطالبات تا شد گرفته تصمیم اساس، براین افزود:                 وی
 روی لیست وزارت دارایی و با فروش سهام مربوطه در اختیار دارد، پرداخته شود.

طریق از آن پول سهام، شدن نقد صورت در که شد مقرر تصمیم، این براساس داد: کارگرادامه                   این
شده واریز دولت خزانه به پول این متاسفانه اما شود واریز کارگران مطالبات پرداخت برای                 دادگستری
درخواست مبنای این و کند واریز کارگران برای دوره ای صورت به را پول این دارایی وزارت تا                   است

 کارگران شرکت نبوده است.

ودرمجموع دارند شرکت از تومانی میلیون 100 الی 80 مطالبات شرکت کارگران اکثر گفت:                وی
همین اندازه به دقیقا شده نقد که پولی و است تومان میلیارد 15 حدود کارخانه این کارگر 230                    مطالبات
و نیروکلر شرکت سهام از تومان میلیارد 15.5 مالیاتی امور سازمان است.(یادآوری: کارگری               مطالبات
خزانه حساب به را سهام این پول و فروخته بوده کنتورسازی شرکت به متعلق که را نیرو                   سرمایه گذاری

 دولت ریخته است.)

واریز دادگستری حساب به یکجا را نقدشده پول و می کنند اذیت را ما متاسفانه شد: یادآور کارگر                   این
 نمی کنند تا مطالبات کارگران به یکباره تسویه شود.

توسط ما حساب به بیمه ای حق گذشته چهارماه از تقریبا است؛ بیمه ما، دیگر مشکل داد: ادامه                   وی
 شرکت واریز نشده تا بتوانیم از خدمات بیمه بیکاری استفاده کنیم.

شد، داده گذشته هفته در استانی مسئوالن برخی سوی از قول هایی کرد: اضافه کنتورسازی کارگر                 این
 اما هنوز هیچ برنامه ای برای حل این موضوع صورت نگرفته است.

برای برنامه ای هیچ زمان گذشت با اما می دهند، وعده جمع حضور در قزوین استان مسئوالن گفت:                  وی
 حل این مشکل صورت نمی گیرد.

دریافت حقوقی فیش هم امسال اما دارم، را کنتورسازی شرکت در کار سابقه سال گفت:16 درخاتمه                  وی
و دریافتی هیچ اما می گذرد بیکاری بیمه به شرکت کارگران ما معرفی از چهارماه به نزدیک                  نکرده ام؛

 پولی به غیر از دریافتی برای کرونا نداشته ایم.

نگرفتیم حقوق است ماه 26 دارد،گفت: کنتورسازی شرکت در کار سال چندین سابقه که دیگری                 کارگر
 و بیمه بیکاری هم نداریم، ما را از شرکت اخراج کردند و عنوان کردند از بیمه بیکاری استفاده کنید.

خداحافظی مجموعه از و شود پرداخت حقوقمان و حق و شنیده فریادمان که داریم نیاز ما افزود:                   وی
 کنیم و یا مسئوالن شرایط را به گونه ای فراهم کنند که دوباره بتوانیم در شرکت مشغول شویم.

شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات              *ادامه
 شوش

مقابل تجمع ادامه با تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع ازکارگران جمعی مرداد، 2 شنبه پنج                 روز
شغلی به بالتکلیفی دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت شوش ، خواهان شهرستان              فرمانداری
حق همکاران بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نشدن نهایی تکلیف تعیین               بدلیل

 طلب اخراجیشان،شدند.



 

تجمع با ماهیانه حقوق کامل و بموقع پرداخت عدم به نسبت کوت عبداهللا شهرداری کارگران                *اعتراضات
 مقابل فرهنگسرای مهدیه این شهر ادامه یافت



شهر این مهدیه فرهنگسرای مقابل تجمع با کوت عبداهللا شهرداری کارگران مرداد، 2 شنبه پنج                روز
 اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع و کامل حقوق ماهیانه ادامه دادند.

 

اینکه بیان با ای ارسانه خبرنگار با گو و گفت در عبداهللا کوت شهرداری سبز فضای کارگران از                    یکی
مدت کرد: است،اضافه نشده پرداخت عبداهللا کوت شهرداری کارگران تیر و خرداد اردیبهشت،               حقوق

 هاست برای دریافت حقوق بدیهی خود تجمع می کنیم اما مسئوالن توجهی به این مساله ندارند.

کارگران،افزود: برخی اردیبهشت حقوق پرداخت بر مبنی عبداهللا کوت شهردار ادعای رد با               وی
پرداخت الحساب علی صورت به کارگران برخی اردیبهشت حقوق که کرده بیان عبداهللا کوت                شهردار

 شده اما هیچکدام از کارگران حقوقی دریافت نکرده اند.

کم ما حقوق و است سخت بسیار خوزستان گرمای و کرونا بیماری باوجود ما کاری شرایط گفت:                   وی
 است اما برای دریافت همین مبلغ ناچیز نیز باید چندماه صبر کنیم.

پیگیری برای که روزهایی بابت گفت: درخاتمه عبداهللا کوت شهرداری سبز فضای کارگرمعترض               این
فیش  ارایه به حاضر پیمانکار اینکه ضمن کند می کسر ما حقوق از پیمانکار کنیم می تجمع خود                    مطالبات

 حقوقی نیست تا رقم دقیق حقوق یک کارگر فضای سبز مشخص نشود.

 *اعتراض کارگران شهرداری لوداب نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر

بویراحمد و کهگیلویه استان در بویراحمد شهرستان توابع از سفلی) (گراب لوداب شهرداری               کارگران
 دست به اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر زدند.



و پیمانی نفر پنج رسمی، نفر کارگر(یک 18 لوداب شهرداری شده،در ای رسانه گزارش                براساس
 دوازده نفر شرکتی)مشغول بکارهستند.

 *عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران خدماتی شهرداری اسالم آباد غرب

 خبرکوتاه:  چند ماه حقوق کارگران خدماتی شهرداری اسالم آباد غرب پرداخت نشده است.

  *نارضایتی رانندگان خطوط بی آرتی سامانه یک از عدم پرداخت معوقات شیر وکیک روزانه

که بطوری است کرده ایجاد وقفه وکیک شیر توزیع در که هاست مدت مدیریتی ناکارآمدی و تدبیری                   بی
توزیع شیرهای مصرف تاریخ یا و نمیگردد توزیع تی آر بی خطوط رانندگان بین روزانه وکیک شیر                   یا

 شده بپایان رسیده و حتی در بعضی از موارد شیر  فاسد شده بدست رانندگان  رسیده است.

بین وکیکی شیر هیچگونه یکماه طول در آرتی بی یک سامانه در کل بطور گذشته(تیرماه) ماه                  در
است. شده توزیع رانندگان برای شیروکیک عدد ده گذشته روزهای در اما . است نشده توزیع                  رانندگان

 درصورتی که باید معوقات ٣٠روز گذشته پرداخت میگردید.

هوا آلودگی درجهت که شیر از مرتب بطور رانندگان تا گردیده باعث تنها نه توزیع روش نوع این                    
مرور به هم قبلی های کیک و شیر معوقات بلکه نباشند، مند بهره کنند. مصرف روزانه باید                   رانندگان
یه با را آرتی بی های سامانه پرداخت معوقات بخواهیم اگر بطوری . میشود سپرده فراموشی به                   زمان
برای مالی منابع قطعا که صورتی در بود خواهد چشمگیری بسیار رقم کنیم بیان سرانگشتی                 حساب
عدم و میباشد رانندگان حقوق مجموعه از روزانه کیک و شیر که چرا شده تامین ها پرداخت                   اینگونه

 توزیع آن از سوی کارفرما در ادارات کار قابل پیگیری میباشد  .

کاهش درجهت مدیریت ریزی برنامه با گذشته سال درچند کیک و شیر توزیع در ها ناهماهنگی                  این
در تا میگیرد صورت کارفرما سوی از رانندگان و کارگران دستاوردهای بردن ازبین و مستمر                 مزایای

 دراز مدت بتوانند کلیه مزایای رانندگان وکارگران شرکت واحد را ازبین ببرند .

کارگران سندیکای حضور و واحد شرکت کش زحمت وکارگران رانندگان اتحاد و آگاهی               خوشبختانه
کارگران مزایای و آوردها دست حذف در کارفرما نشینی عقب باعث کار، محیط در واحد                 شرکت

 ورانندگان شرکت واحد گردیده است.

 برگرفته ازکانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *کانون نویسندگان ایران:میالد جنت را آزاد کنید!

منزلش در ایران نویسندگان کانون عضو و مترجم شاعر، جنت، میالد ماه، تیر ٢۴ سه شنبه                 روز
نهاد از اطالعی لحظه این تا ایران نویسندگان کانون شد. منتقل نامعلوم مکانی به و                 بازداشت

  بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارد.

داده اند. افزونتر شتابی و وسعت معترض مردم سرکوب به حاکمان اعتراض ها، دامنه ی گسترش               با
ایران نویسندگان کانون عضو جنت این از گذشته سرکوب هاست. همین ادامه ی در جنت میالد                بازداشت
و حصر هیچ بی بیان و اندیشه آزادی بر همواره ساله اش پنجاه حیات طول در که مستقل نهادی                    است؛



اعضایش از برخی قتل حتی و زندان و تهدید با قدرت، صاحبان سوی از مقابل، در و فشرده پای                     استثنا،
  مواجه بوده است.

با اعتراضی تجمع برگزاری امکان و درنوردیده را کشور سهمگینانه کرونا بیماری موج که                اکنون
به بی اعتنایی کمال در و شمرده غنیمت را فرصت نیز حکومت است، شده مواجه مضاعف                 محدودیتی
توجه با است. پرداخته خود اقتدار نمایش و معترضان بیشتر بازداشت و سرکوب به مردم زندگی و                   جان
شهروندی و انسانی حقوق نقض در طوالنی سابقه ای قضایی و امنیتی دستگاه های اینکه               به
بازداشت بیمناکیم. زندانیان جان و سالمت بر پیش از بیش کنونی شرایط در دارند،                بازداشت شدگان
بر او جان مسئولیت که می دهیم هشدار است. داده قرار خطر معرض در را او تندرستی جنت،                   میالد

 عهده ی حکومت و نهاد بازداشت کننده است.

و او شرط و قید بی آزادی خواستار و می کند محکوم را جنت میالد بازداشت ایران نویسندگان                   کانون
 همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

 کانون نویسندگان ایران

 ٢ مرداد ١٣٩٩

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول مرداد ماه 1399

پشت وراهپیمایی باتجمع را تابستان دوم ماه روز اولین تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران -                
 سرگذاشتند

با ماهیانه حقوق کامل و بموقع پرداخت عدم به نسبت کوت عبداهللا شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -                
 تجمع مقابل استانداری خوزستان

 - دور جدید اعتراضات نسبت به بی آبی در کشور:

اصلی جاده آشامیدنی نبود و قطع به اعتراض برای معموالن گاوزرده کبود چم روستای اهالی -1                
 معموالن- پلدختر را مسدودکردند

  2- اعتراض اهالی روستای کاکلک شهرکرد نسبت به قطعی مکرر آب

 3- اعتراض اهالی روستای سهله زنجان نسبت به بی آبی وگوش ناشنوای مسئوالن

دوستی سد از آبه حق نرخ درصدی صد افزایش به نسبت سرخس کشاورزان اعتراضی تجمع -4                
  درفرمانداری

 - جان باختن یک کارگرمقنی درکرج براثر گازگرفتگی

 - جان باختن 2 کارگردر آذرشهربراثر دوحادثه کاری جداگانه
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پشت وراهپیمایی باتجمع را تابستان دوم ماه روز اولین تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع                *کارگران
 سرگذاشتند

دامنه اعتراضات درادامه تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران ماه، مرداد اول چهارشنبه               روز
کنند اعالم تاباردیگر زدند شوش شهرستان درسطح وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع به دست               دارشان
نشدن نهایی تکلیف تعیین بدلیل شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت                 خواستار

 با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان هستند.

 

شعار«.......اعدام شوش شهر سطح در تپه هفت کارگران راهپیمایی در امروز             متاسفانه
کارگران درتجمعات دست ازاین شعارهایی سردادن برادامه اصرار پرده پشت شد.             بایدگردد»سرداده
باید طلبانه حق مبارزات این کنندگان دنبال برای اعتراضات سازماندهندگان طرف بایداز تپه               هفت

 رونمایی شود.

ارز از بخشی انتقال خبر کارگرانش اموال وغارت تپه هفت شرکت تاراج راستای در همچنین                 امروز
 اختالس شده سهامداران این شرکت به خارج از کشور درشبکه های اجتماعی منتشر شد.

با ماهیانه حقوق کامل و بموقع پرداخت عدم به نسبت کوت عبداهللا شهرداری کارگران اعتراضات                *ادامه
 تجمع مقابل استانداری خوزستان

پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان درادامه کوت عبداهللا شهرداری کارگران مرداد، اول چهارشنبه              روز
درکالنشهر خوزستان استانداری مقابل تجمع به دست دیکر باری برای ماهیانه حقوق کامل و                بموقع



اعالم آنها وبه بیدارکنند مصلحتی خواب از را استان اول طراز مسئوالن قریادهایشان با تا زدند                  اهواز
وخواهان هستند ناراضی آنها مکرر توخالی توخالی های وعده و وشهردار پیمانکار عملکرد از که                 کنند

 پرداخت سروقت و کامل چندرغاز حقوق ماهیانه شان هستند.

 

باید ما گفت: ای خبرنگاررسانه به عبداهللا کوت شهرداری سبز فضای کارگران از رابطه،یکی                درهمین
توجهی پیمانکار و شهرداری وجود این با بزنیم تجمع به دست کارگر یک حقوق ترین بدیهی برای                   هرماه

 نمی کنند.

مابقی اما شد پرداخت الحساب علی صورت به کارگران از برخی ماه اردیبهشت حقوق افزود:                 وی
 کارگران حتی حقوق اردیبهشت ماه را نیز دریافت نکردند.

بسیار خوزستان گرمای و کرونا بیماری باوجود ما کاری شرایط داد: ادامه حاضردرتجمع کارگر                این
 سخت است و حقوق ما کم است اما برای دریافت همین مبلغ نیز باید چندماه صبر کنیم.

یک هربار اما کنند پرداخت مارا حقوق تا کردیم درخواست پیمانکار و شهردار از بارها داد: ادامه                   وی
 فرصت 10 روزه خواستند و در نهایت هم پرداخت نشد.

که روزهایی برای گفت: و کرد عنوان حقوقی فیش نشدن صادر را کارگران مشکل از دیگر                  اویکی
دقیق مبلغ تا کند نمی صادر فیش حقوقی هیچگاه اما کند می کسر ما حقوق از پیمانکار کنیم می                    تجمع

 حقوق یک کارگر فضای سبز مشخص نشود.

 *دور جدید اعتراضات نسبت به بی آبی در کشور:



اصلی جاده آشامیدنی نبود و قطع به اعتراض برای معموالن گاوزرده کبود چم روستای اهالی -1                
 معموالن- پلدختر را مسدودکردند

شهرستان توابع از معموالن گاوزرده کبود چم روستای اهالی از مرداد،جمعی اول              روزچهارشنبه
صدای تا مسدودکردند خودروهایشان با را پلدختر معموالن- اصلی جاده لرستان             پلدختردراستان

 اعتراضشان را نسبت به قطع و نبود آشامیدنی هرچه بیشتر منعکس کنند.

دخالت چگونگی از ولی شد بازگشایی جاده انتظامی نیروهای بادخالت منتشره گزارشات آخرین به                بنا
 نیروهای انتظامی خبری منتشر نشده است.

 
در خود نتیجه بی های پیگیری را جاده کردن مسدود علت ای رسانه خبرنگار با درگفتگو                  معترضین

 روزهای اخیر عنوان کرده اند.

از کشکان رودخانه شرقی ضلع در و معموالن جنوب کیلومتری پنج در واقع زرده گاو کبود چم                   روستای
تخریب 100درصد طور به و رفت آب زیر به 98 ماه فروردین سیالب در که است روستاهایی                   جمله

 شد.

16 گذشت وبعداز شد جانمایی قبلی محل متری 500 حدود منطقه ای در مکان تغییر با کبود چم                   روستای
 ماه از سیالب هنوز با مشکالتی از جمله نبود آب شرب روبرو است.

خط اینکه سبب به ولی شده اجرا روستا طرف به معموالن شهر از شرب آب انتقال خط 50درصد                    حدود
جلوی جاده ای ونقل وحمل راهداری اجراست حال در جنوب تهران- ترانزیتی جاده حریم در آب                 انتقال



امروز نیز روستا اهالی است. شده تعطیل پروژه که است روز سه مدت به و گرفته را انتقال خط                     اجرای
 برای رفع این مشکل و به نشانه اعتراض جاده را بستند تا مسئوالن نسبت به حل مسئله آب اقدام کنند.

صورت آبرسانی روستا به درمیان روز یک آبرسان تانکر کمبود سبب افزودند:به کبود چم                اهالی
و دارند واعتراض نیست جوابگو سرمایشی وسایل بودن روشن لزوم و هوا گرمای خاطر به که                  می گیرد

 می گو یند که باید هر چه سریعتر خط انتقال آب به روستا تکمیل و به بهره برداری برسد.

به وفاضالب آب توسط درمیان دور یک که شربی آب هوا گرمای دلیل به گفت: معترضین از                   یکی
 روستا داده می شود جوابگو نیست و مشکالتی برای مردم به وجودآمده است.

زمین سر از که روستا اهالی شرب آب نداشتن از ناشی مشکالت بر عالوه که است یادآوری                   قابل
خطر درمعرض سالمتشان هم بهداشتی نظر خاطراز وبهمین کنند حمام نمی توانند می آیند              کشاورزی

 قرار گرفته است.

  2- اعتراض اهالی روستای کاکلک شهرکرد نسبت به قطعی مکرر آب

شکایت استان آبفای ازشرکت وبختیاری چهارمحال دراستان شهرکرد توابع از کاکلک روستای              اهالی
 کردند.

کاکلک روستای اهالی تابستان ابتدای از آب مکرر محلی،قطعی خبری منبع یک مرداد اول گزارش                 به
 در شهرستان شهرکرد را دچار مشکل کرده و اعتراض اهالی را به دنبال داشته است .

حال در اما میشد قطع جمعه به جمعه کاکلک روستای آب قبال" گوید: می کاکلک روستای اهالی از                    یکی
 حاضر هفته ای دو یا سه روز قطعی آب داریم.

می قطع را کاکلک روستای آب است مردم نظافت روز که جمعه روز دقیقا" آب اداره دهد: می ادامه                     او
 کند در صورتی که روستای  پیربلوط انشعابش با روستای کاکلک یکی است.

این بکنندچراکه کاری آب قطعی برای که داریم تقاضا آب اداره مسئولین از روستائیان همه ما گفت:                   وی
 مسئله همه ما را نگران کرده است.

 3- اعتراض اهالی روستای سهله زنجان نسبت به بی آبی وگوش ناشنوای مسئوالن

آنها اعتراض صدای کسی اما برند می سر به آبی بی در که است روزی پنج زنجان سهله روستای                     اهالی
 را نمی شنود و به گفته اهالی مسئوالن جواب تلفن آنها را نمی دهند!

گریبان تابستان فصل ساله همه که است معضلی آبی، محلی،کم خبری منبع یک مرداد اول گزارش                  به
 تعداد بسیار زیادی از روستاهای استان زنجان را گرفته و معموال آب برای اهالی جیره بندی می شود.

آنها و شده مردم نارضایتی موجب که هاست سال زنجان استان روستاهای شرب آب مشکل                 داستان
 خواستار رسیدگی به این موضوع هستند اما مسئوالن اعتنایی به آن ندارند.

همچون روستاها از برخی اهالی برای اساسی بسیار معضل یک به تبدیل مشکل این روزها، این                  اما
 سهله شده، روستایی که به گفته اهالی پنج روز آب نداشتند و کسی هم به داد آنها نمی رسید.



برای زنجان استان بهداشتی مسئوالن تاکید و کرونا ویروس شیوع به توجه با اینجاست سوال                 حال
وجود با منحوس ویروس این شیوع از توانند می چگونه روستا این اهالی بهداشتی، های پروتکل                  رعایت

 نداشتن آب، در امان باشند؟!

روستاهایی و روستا این مشکالت رفع برای زنجان شهرستان و استان فاضالب و آب مسئوالن                 چرا
 همچون سهله گامی بر نمی دارند؟

 یکی از اهالی روستای سهله گفت: روستای سهله دارای یک هزار و 470 نفر جمعیت است.

به آب و کنند می نرم پنجه و دست آب مشکل با که هاست سال سهله روستای متاسفانه اینکه بیان با                       وی
آب کلی طور به که است روز پنج اما کرد: تصریح شد، می گذاشته آنها اختیار در ساعتی                    صورت

 نداشتیم.

رفع را سهله روستای شرب آب مشکل که ایم کرده درخواست مسئوالن از بارها اینکه بر تاکید با                    وی
بسنده خود نتیجه بی بازدیدهای به فقط مسئوالن و است نگرفته صورت اقدامی تاکنون اما افزود:                  کنند،

 کرده اند.

برای ما و اند مانده خانه در آب بدون ناتوان افراد که رسیده جایی به کار اینکه بیان با سهله روستای                       اهل
و بوده تومان هزار 2 معدنی آب بطری هر که است حالی در این کرد: اضافه کنیم، می رسانی آب                      آنها

 کسی قادر به خرید این همه آب در روستا نیست.

در ما داد: ادامه دهند، نمی پاسخ ما به گیریم می تماس مربوط مسئوالن تلفن با چه هر اینکه بیان با                       وی
 طول سال با مشکل قطعی آب مواجه هستیم و این موضوع همه اهالی را ناراضی ساخته است.

نگرانی حاضر حال در داشت: اظهار روستاها، سطح در و استان در ویروس کرونا شیوع به اشاره با                    او
که آنگونه توانند نمی اهالی آب قطعی وجود با که است سهله روستای در ویروس این شیوع ما                    اصلی

 باید بهداشت را رعایت کنند.

تامین هم طریق آن از آب گذشته های سال طی که داشت عمیقی چاه یک سهله روستای شد: یادآور                     وی
از استفاده و نبوده بهداشتی چاه آب بهداشتی، مسئوالن گفته اساس بر اما نداشتند مشکلی اهالی و شد                    می

 آن را ممنوع کردند.

در تا شود آزمایش و شده برداری نمونه چاه آب از شده قرار دوباره ما، درخواست به بنا گفت:                     وی
 صورت امکان مردم از آن استفاده کرده و از بحران بی آبی رهایی یابند.

بیان ایم، بوده مواجه آب قطعی با ما روزه همه تاکنون نوروز عید روز نخستین از اینکه بیان با                     وی
ای بهانه مسائل این اما شود می مطرح ... و کابل دزدی شناور، سوختن همچون مختلفی دالیل                   داشت:

 بیش نیست.

دوستی سد از آبه حق نرخ درصدی صد افزایش به نسبت سرخس کشاورزان اعتراضی تجمع -4                
  درفرمانداری

صدی در صد افزایش به نسبت اعتراض برای سرخس کشاورزان از مرداد،جمعی اول چهارشنبه                روز
 نرخ حق آبه سال جاری کشاورزی در  فرمانداریاین شهرستان در استان خراسان رضوی اجتماع کردند.



به اعتراض در سرخس دشت دوستی سد آبران از تعاونی 9 نمایندگان شده، ای رسانه گزارش                  برپایه
و تجمع فرمانداری محل در شهرستان ای منطقه آب اداره سوی از آب بهای درصدی 100                  افزایش

 تقاضای دیدار با فرماندار را مطرح کردند.

آبران های تعاونی نمایندگان امروز اعتراض گفت: دوستی سد آبی وضعیت به اشاره با آنها از                  یکی
و تعیین ریال 420 مکعب متر هر قیمت 99 -98 آبی سال در اینکه به توجه با آب نرخ افزایش به                       نسبت
دیگر و کرده پرداخت را آبه حق وصول مدارک و چک که چرا است منطقی کامال شده بسته                    قرارداد

 قادر نیستند اضافه بهای دیگری را برای زارعین توجیه کنند.

افزود: داشته افزایش درصد 20 تا 97-98 آبی سال به نسبت داد قرار فعلی قیمت اینکه بیان با                    وی
ریال از760 بیش به آب بهای افزایش موضوع ها تعاونی به شهرستان آب منابع اداره سوی از                   متاسفانه
افزایشی چنین بار زیر زارعین جاری سال ابتدای در شده بسته داد قرار به توجه با که شده                    ابالغ

 نخواهند رفت و این عمل تبعات ناخوشایندی خواهد داشت.

این در دوستی سد پایاب کشاورزان بعنوان مردم که انتظاری و آب عادالنه توزیع قانون بر تاکید با                    وی
سد دست پایین در که مردم این باالخره کرد: نشان خاطر دارند، خود آبه حق از مرزی صفر                    نقطه
صنعت بخش و شرب آب از مردم دهه چندین گذشت با دارند، انتظاراتی می کنند زندگی                 دوستی
است ما مطالبات جزو و اجرایی باید 19 و 18 ماده طبق آب عادالنه توزیع قانون نیستند،                   برخوردار

 بطوری که در این خصوص با وزارتخانه و شخص وزیر مکاتباتی را انجام داده ایم .

 *جان باختن یک کارگرمقنی درکرج براثر گازگرفتگی

دراستان محمدشهرکرج منطقه در چاه کارحفر حین ساله 50 کارگر مرداد،یک اول چهارشنبه               روز
 البرز دچار گازگرفتگی شد وجانش را ازدست داد.

 *جان باختن 2 کارگردر آذرشهربراثر دوحادثه کاری جداگانه

سلیمی صنعتی شهرک واحدهای از دریکی کار حین ساله 18 کارگر یک تیر، 31 شنبه سه                  روز
 آذرشهردراستان آذربایجان شرقی براثربرق گرفتگی جان باخت.

دستگاه در آذرشهر شهرستان قدمگاه درروستای کار حین کارگر یک روز همین ضهر از                دربعد
 خرمنکوب گیر کرد وجانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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