
 اخباروگزارشات کارگری 2 مهر ماه 1399

 - تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری زنجان نسبت به اخراج ازکار مقابل استانداری

 - اعتصاب وتجمع کامیونداران کرج  برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه در جاده شهریار

 - تجمع اعتراضی ناشنوایان ومعلوالن نسبت  به عدم اجرای ماده 21 قانون معلوالن قابل صداوسیما

لغو و کارگری فعالین و دانشجویان بازنشستگان، کارگری، فعالین گروه های و تشکلها سرگشاده نامه -               
 کار کودکان به عفو بین الملل

جوابیه و کارگران اعتراضات از حمایت بدلیل مازندران دانشگاه «ضد» دانشجویی نشریه توقیف -              

  شورای این نشریه

 - تجمع اعتراضی دوباره رزیدنت های رشته های مختلف پزشکی نسبت به آزمون گواهینامه مقابل مجلس

 - جان باختن یک کارگر جوان در قزوین براثر سقوط درچاه

 - جان باختن راننده لودر بدنبال سقوط در دره

 *تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری زنجان نسبت به اخراج ازکار مقابل استانداری

بیشتر هرچه انعکاس برای زنجان شهرداری سبز فضای کارگران از مهر،جمعی 2 چهارشنبه               روز

استانداری مقابل تجمع به ازکاردست براخراجشان مبنی شهرداری این اقدام به نسبت اعتراضشان               صدای
 زنجان زدند.

استانداری ساختمان وارد آنان به توجه بدون بود کارگران این تجمع شاهد ینکه وجود با زنجان                  استاندار
 شد.



 

حرفه ما و می رسد نیز سال 18 به ما از بعضی گفتند:سابقه ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                    کارگران
نشده ما سابقه به توجهی نیرو تعدیل زمان در چرا شویم. کار مشغول دیگر جای تا نیستیم بلد                    دیگری

 است و افراد تازه واردی که روابط نزدیک با مسئوالن شهرداری و شورای شهر دارند اخراج نشدند.

به توجهی هیچ بهزیستی که درحالی می برند، رنج معلولیت از جمع این افراد از بعضی افزودند:                  آنها

این در است. کرده اخراج را آن ها نیز شهرداری است، نگرفته درنظر شغلی آن ها برای و نمی کند                   آن ها
 شرایط اقتصادی با حقوق 200 الی 300 هزار تومانی بهزیستی حتی یک هفته هم نمی توانیم زندگی کنیم.

 *اعتصاب وتجمع کامیونداران کرج  برای اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه در جاده شهریار

کرایه نرخ بودن پایین به اعتراض برای کرج کامیونداران از مهر،جمعی 2 چهارشنبه ظهرروز از                 پیش
 در جاده شهریار دست از کارکشیدند وبا پارک کردن کامیون هایشان اجتماع کردند.

 تصاویر منتشره در رسانه ها حاکی از شرکت ده ها کامیوندار دراین اقدام اعتراضی می باشد:



 

 

 *تجمع اعتراضی ناشنوایان ومعلوالن نسبت  به عدم اجرای ماده 21 قانون معلوالن قابل صداوسیما

به معلوالن حقوق فعاالن و ناشنوایان از جمعی ناشنوایان، جهانی هفته با مهرهمزمان 2 چهارشنبه                 روز
اجرای عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش وبرای دادند مثبت پاسخ شده+ منتشر ازپیش                فراخوان

واعتراضات مکاتبات به بی اعتنایی و ناشنوایان برای سیما نبودن ودسترس پذیر معلوالن قانون 21               ماده
 آنها دست به تجمع  مقابل سازمان صداوسیما درخیابان ولی عصر تهران زدند.



 

دربین سیما معاونت عمومی روابط مدیر اجتماعی،حمیدخواجه نژاد های درشبکه منتشره گزارش             برپایه
سیاستگذاری شورای رییس با کنندگان تجمع نمایندگان از دونفر برگزاری وعده و شد حاضر                معترضین

 سالمت صداوسیما در روز دوشنبه 7 مهر99 داده شد.

 +فراخوان تجمع اعتراضی  ناشنوایان مقابل سازمان صداوسیما

 زمان: چهارشنبه 2 مهرماه 99 از ساعت 9 صبح

 مکان: تهران،خیابان ولیعصر.نرسیده به پل پارک وی نبش خیابان جام جم

 علت:عدم اجرای ماده 21 قانون حمایت از معلوالن با تاکید بر عدم دسترس پذیری سیما برای ناشنوایان

مقابل معلوالن کمپین اعضاء همراهی با ناشنوایان تجمع ؛ مهر 8 تا ناشنوایان؛2 جهانی هفته با                  همزمان

عدم بر تاکید با معلوالن حقوق از حمایت قانون 21 ماده اجرای عدم به اعتراض در                  صداوسیما
 دسترس پذیری سیما برای ناشنوایان



  

لغو و کارگری فعالین و دانشجویان بازنشستگان، کارگری، فعالین گروه های و تشکلها سرگشاده                *نامه
 کار کودکان به عفو بین الملل

2سپتامبر2020 تاریخ به منتشره متبوعتان سازمان گزارش در و دارید اطالع که همانطور رئیس،                آقای
که آبان1398 مردمی خیزش خونین سرکوب جریان در ایران حکومت است، شده داده شرح تفصیل                 به

به بنا روز 3 مدت در تنها پیوست، وقوع به بنزین قیمت برابری سه شبه یک گرانی به اعتراض                     در
 گزارش سازمان عفو بین الملل 304 نفر به قتل رسیده و بیش از 7000 نفر بازداشت گردیده اند.

به دسترسی ایران، فعلی حاکمیت تحت زیرا است. بیشتر بسیار بازداشت شدگان و شدگان کشته آمار                 یقینا
نکرده اعالم را ای رابطه هیچ در واقعی آمار هیچوقت نیز حکومت خود و نیست میسر واقعی                   آمارهای

 و نمی کند.

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-14_21-01-56.jpg


از بیش 1398 آبان خونین روزه سه جریان در شدگان کشته تعداد رویترز، خبرگزاری گزارش                 طبق
شکنجه زیر در آبان بازداشت شدگان از نفر صدها شاید و ها ده بعد به تاریخ آن از اما هستند. نفر 1500                     

 به قتل رسیده و اجسادشان در رودخانه ها، بیابان ها و کوچه ها و خیابان ها انداخته شده اند.

ارائه را شدگان کشته از آماری نه حکومت هنوز گسترده، های بازداشت و کشتار آن از ماه 10 از                     بعد

سرنوشت از ها خانواده از زیادی تعداد هنوز است. نموده اعالم را بازداشت شدگان تعداد نه و است                   کرده
در همچنان ها خانواده این برند. می سر به اضطراب و نگرانی در و هستند اطالع بی                   عزیزانشان

در و شده کشته شکنجه زیر که بازداشت شدگانی سرنوشت به عزیزانشان سرنوشت اینکه از                وحشت
 جایی انداخته شدند، گرفتار شوند، به سر می برند.

و شکنجه و زندان و گلوله باتوم، چماق، با و نیست قائل شهروندان برای حقی کمترین ایران                   حکومت
 اعدام به مقابله با هر اعتراضی می پردازد.

می المللی بین مماشاتهای نتیجه را جامعه مردم برابر در حکومت گستاخی از بخشی ایران، مردم                  ما

می پذیرفته جهانی سازمان های و مجامع محافل، در شهروندانش اعدام و کشتار علیرغم هنوز که                 دانیم
 شود و روابط سیاسیش با دنیای خارج برقرار است . بنابراین مجامع بین المللی نیز مسول هستند.

حکومت بر که شوید آن خواستار المللی، بین مجامع به آوردن فشار با تا میخواهیم شما از مصرانه                    ما

رسمیت به را ایران مردم ای پایه حقوق و بردارد اعدام و شکنجه کشتار، از دست تا بیاورند فشار                     ایران
حقوق شدن شناخته رسمیت به برای بشری، حقوق ضد اعمال محکومیت در ها بیانیه صدور                 بشناسد.

سطح در عملی و جدی سیاسی های محدودیت باید نیست. ساز چاره و کافی حکومت توسط ایران                   مردم
حکومت علیه مردم فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، حقوق رعایت به دادن تن زمان تا                 جهانی

 ایران اعمال گردد.

زیر قرار از 98 آبان شدگان بازداشت و کشته شدگان های خانواده و ایران مردم مطالبات ترین                  مبرم
 است و باید بی قید و شرط برآورده شوند :

 1- اعالم آمار واقعی کشته شدگان

 2- اعالم آمار واقعی بازداشت شدگان و روشن نمودن سرنوشت آنان

 3- آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان آبان 98 و همه زندانیان سیاسی

به 1399 آبان در رسیدنشان قتل به سالگرد ایام در شدگان کشته گرامیداشت مراسمات برگزاری حق -4                 
 هر طریق که خانواده ها و مردم همراه خانواده ها بخواهند مراسمات را برگزار کنند.

 با تشکر

 1مهر/1399

  1- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  2- سندیکای نقاشان البرر

  3- شورای بازنشستگان ایران



  4- تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

  5- دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

  6- جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه های هنر تهران

  7- گروهی از فعالین کارگری سقز

 8-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

جوابیه و کارگران اعتراضات از حمایت بدلیل مازندران دانشگاه «ضد» دانشجویی نشریه              *توقیف
  شورای این نشریه

کارگران، سراسری اعتراضات از حمایت اعالم اتهام به مازندران دان  شگاه «ضد» دانشجویی              نشریه
 پیش از چاپ اولین شماره توقیف شد.

در کرونا دوران تعطیلی از ناشی راکد فضای در و امنیتی نهادهای فشار تحت یکساله تعلیق حکم                   این
 تاریخ ٩٩/٧/١ ابالغ شده است.

 جوابیه شورای نشریه ضد (در واکنش به توقیف نشریه)

اولین انتشار از پیش کارگری، اعتراضات از حمایت اعالم اتهام به مازندران دانشگاه “ضد”                نشر یه
  شماره، “توقیف” شد.

نشریه تحریریه هیئت که داشته اند استناد بیانیه ای به مذکور، جرم اثبات در حکم، این                صادرکنندگان
کرده امضا کارگران اعتصابات از حمایت در دیگر، دانشجویی و صنفی تشکل 33 همراه به                 “ضد”،

تذکر دانشگاه ، نشریات بر نظارت هیئت ساله، یک تعلیق حکم ابالغ از پیش که درحالیست این                  بودند.
 کتبی را برای مجازات جرم اعالم حمایت از کارگران کافی دانسته بود.

که اشاره ای با هم آن ساله ، یک تعلیق حکم و دانشجویی نشریه ی یک به نسبت اندازه از بیش                    حساسیت
سلیقه ی اعمال حکم این که دارد آن از نشان داشته اند، دانشگاه از بیرون نهاد های به دانشگاه،                  مسئولین

و سرکوب به اقدام دانشگاه نهاد با پیوندی در امنیتی نهاد های بلکه نیست، دانشگاهی مسئول یک                  فردی
پیش آنجا تا حاکمیتی دانشجویی تشکل های که حالیست در این کرده اند؛ دانشجویی مستقل جریان                حذف

اما نیست؛ تازه اقدامات دست این چند هر داده اند. قرار دانشجویان بازجویی محل را دانشگاه که                  می روند
  تعطیلی دانشگاه بستر مناسب تری را فراهم کرده است تا سرکوب با شدت بیشتری صورت پذیرد.

و مستقل دانشجویان دانشگاه ها، در سرکوب شان بازوهای و امنیتی نیروهای سو این به ٩٨ آذر ١۶                  از
  حامی فرودستان را مورد تهدید و ارعاب قرار دادند.

است گرفته  تصمیم ضد تحریریه ی هیئت دانشگاه” “پادگان سازی و سرکوب” “سیاست با مقابله جهت                در
و حمایت جهت در خواستاریم دانشجویان سایر از رو همین از کند؛ اقدام دیگر طرق از محتوا تولید                    به

 اطالع رسانی چنین مسائلی برای زنده نگه داشتن جریان مستقل  دانشجویی اقدام کنند.

١٣٩٨/٠٧/٢          

 *تجمع اعتراضی دوباره رزیدنت های رشته های مختلف پزشکی نسبت به آزمون گواهینامه مقابل مجلس



به نسبت اعتراضاتشان ادامه در پزشکی مختلف رشته های رزیدنت های از مهر،جمعی 2 چهارشنبه               روز
 آزمون گواهینامه مقابل مجلس اجتماع کردند.

 

موج شیوع به توجه با پزشکی دستیاران تمام فارغ التحصیل اصلی شده،مطالبه ای رسانه گزارش                 براسا
 سوم کرونا، آماده به خدمت شدن است.

عده ای «ما گفت: مجلس مقابل در تجمع علت مورد در پزشکی متخصص دانشجویان نمایندگان از                 یکی

اعتراض در که شده ایم جمع اسالمی شورای مجلس مقابل دوم بار برای پزشکی متخصص دانشجویان                 از
 به بی عدالتی صورت گرفته در آزمون گواهینامه سال 99 احقاق حقوق خود را خواستار شویم.

آخری سال دانشجویان تمامی و است لغو گواهینامه آزمون که گفتند تیرماه 30 روز بهداشت                 وزیر
500 حدود و شدند فارغ التحصیل دانشجویان از نفر 2600 فقط مدتی از پس اما می شوند.                 فارغ التحصیل

 نفر باقی مانده اند که وضعیت آنان مشخص نیست.

خود حقوق احقاق تا و آن ها از تعدادی فقط نه است پزشکی دستیاران تمام فارغ التحصیل ما اصلی                   مطالبه

 در اینجا می مانیم.»

بهداشت  مقابل وزارت تصمیم به نسبت مختلف رشته های رزیدنت های اعتراضی رابطه:تجمع            درهمین
 سازمان بازرسی کشور

آخر سال تخصصی (دستیاران مختلف رشته های رزیدنت های از شهریور،جمعی 10 دوشنبه             روز

مقابل تجمع به دست بهداشت  وزارت تصمیم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش              پزشکی)برای
 سازمان بازرسی کشورزدند وخواهان حذف آزمون گواهینامه دستیاری شدند.

 

آزمون، این خصوص در بهداشت وزارت گفت:معاونین ای رسانه خبرنگار به کنندگان ازتجمع               یکی
گذشته سال گواهینامه امتحان را کار این معیار و است غیرمنطقی کامال که کردند انتخاب را                  راهکاری

سال که حالی در داد؟ قرار معافیت مالک را گذشته سال آزمون نمرات می توان چگونه داده اند؛                  قرار



قبولی مالک آینده سال وی نمره نمی برد گمان و بود نکرده را رخ داده شرایط پیش بینی کسی                  گذشته
و می گرفتند نظر در گذشته سال نمره از درصدی باید بود کار این بر قرار اگر گیرد. قرار                    گواهینامه

 سایر نمرات را کنار هم قرار می دادند و میانگین آنها را به عنوان نمره اصلی محسوب می کردند.

محل به گواهینامه امتیاز از ویژه امتیاز با عده ای بهداشت، وزارت روش این با متاسفانه داد: ادامه                   وی

امتیازات با طرح محل گذراندن و گواهینامه امتحان دادن به مجبور دیگر عده ای و شدند اعزام                  طرح
 بسیار کمتر شده اند که این موضوع طی سال های اخیر بی سابقه است.

خط در ما شد کشور وارد کرونا بیماری که قبل ماه چند از متاسفانه گفت: معترضین این از دیگر                     یکی

کمترین با ما بود، آخر سال رزیدنت های با بیمارستان بخش های تمام مدیریت و داشتیم قرار درمان                  مقدم

این از تعدادی اینکه به توجه بدون بهداشت وزارت مسووالن متاسفانه و دادیم انجام را اقدامات این                   حقوق
تصمیمات تامل قابل نکته کند، برگزار را امتحان که شد مقرر هستند مبتال کرونا بیماری به                  پزشکان

 عجیب مسووالن وزارت بهداشت است که الزم است در این خصوص چاره ای اندیشیده شود.

 *جان باختن یک کارگر جوان در قزوین براثر سقوط درچاه

دم در درچاه سقوط براثر قزوین در گاراؤی در کار حین ساله 26 کارگر مهر،یک 2 چهارشنبه                   روز

 جانش را ازدست داد.

 *جان باختن راننده لودر بدنبال سقوط در دره

داخل اصفهان کالنشهر نور کوه خیابان شفق بلوار در لودر دستگاه یک مهر، اول شنبه سه                  عصرروز

دست از را خود جان دم در جراحت شدت براثر لودر این ساله 45 وراننده کرد سقوط مانند دره                     فضایی
 داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول مهر ماه 1399

کاری اضافه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت جام تربت قند کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -                 
 وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرستان واستان مقابل اداره کار

 - پیام یکی از کارگران هفت تپه درباره ادامه اعتصاب در این مجتمع

 - اعتراض کارکنان شرکتی وپیماتکاری بیمارستان های اهواز نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی

 - کنش های کارگران شهرداری سده برای پرداخت مطالباتشان و وعده های پوچ مسئوالن

 - عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران بخش های مختلف شهرداری نوکنده

 - پایان موفقیت آمیز اعتصاب 3 روزه کارگران کارخانه پارس آمپول

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


جمعی قلم به فلق) پیمانکاری (شرکت قم آهن راه کارگران نابسامان وضعیت درباره گزارشی -               
 ازکارگران

 - گزارش تجمع اعتراضی اهالی روستای کولسه جوانرود نسبت به ایجاد یک معدن

 - جان باختن یک کارگر جوان اهل سقزدر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست

کاری اضافه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت جام تربت قند کارخانه کارگران اعتراضی                 *تجمع
 وحق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن شهرستان واستان مقابل اداره کار

به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای جام تربت قند کارخانه کارگران شهریور، 31 دوشنبه                روز
واستان شهرستان مسئوالن توخالی های وعده و بیمه وحق کاری اضافه حقوق،حق ها ماه پرداخت                 عدم

 دست به تجمع مقابل اداره کاراین شهرستان در استان خراسان رضوی زدند.

 

1398 وازسال کار اضافه 1397 سال از گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی

سوی از جام تربت قند کارخانه  کارگران 1399حقوق سال ابتدای از و شهریور از اجتماعی تامین                  بیمه
 کارفرما پرداخت نشده است.

و مکاتبه شهرستانی و استانی مسئوالن با و بودیم حقوق مان پیگیر 1397 سال ماه آبان از داد: ادامه                    وی
است نشده اقدامی هیچ حال به تا اما اند داده وعده فقط مسئوالن و داشتیم مالقات حضوری بصورت                    حتی

. 



همچنین و نقدینگی نبود و چغندر و اولیه مواد کمبود کارخانه بدهکاری افزود:علت معترض کارگر                 این
 بورسی بودن مدیران کارخانه می باشد.

جام تربت مصلی در ای جلسه شهرستان مسئوالن با بود قرار امروز(31شهریور) گفت: درخاتمه                وی

کارخانه مدیران حضور با را ای جلسه گفتند و شد کنسل مسئوالن طرف از جلسه این که باشیم                    داشته
 برگزار خواهیم کرد.

 *ادامه اعتصاب در هفت تپه

 پیام یکی از کارگران هفت تپه:

صنعتی- محوطه و شرکت داخل در تپه هفت کارگران از زیادی تعداد ١٣٩٩ مهر ١ - شنبه سه                    امروز

عدم به کارگران اند. داده انجام کارخانه در مقابل تجمعی و اند زده اعتصاب به دست - کارخانه                    کارگران
  برآورده شدن مطالبات خود معترضند.

 

باید ندادند انجام ید خلع برای مشخصی عملی اقدام هیچ اما دادند هایی قول و ها وعده که مختلفی                     مسئولین
 بدانند که با وعده و وعید نمیتوانند صدای اعتراض کارگران هفت تپه را خاموش کنند.

مدیران شرکت، در غارت و خرابکاری ادامه عوامل جمله از که میدانند خوبی به اعتصابی                 همکاران
 اسدبیگی هستند. مدیرانی که باید توسط همکاران از شرکت بیرون فرستاده شوند.

از ید خلع فوری اجرای و معوقه مطالبات پرداخت اخراجی، همکاران تمامی کار به بازگشت                 مطالبه
 بخش خصوصی جزو مهم ترین خواسته های کارگران اعتصابی است.

مطالبات و شرکت مالکیت تکلیف تا پیوسته اعتصابی همکاران جمع به که میخواهیم همکاران سایر                 از
 معوقه را روشن کنیم.

 *اعتراض کارکنان شرکتی وپیماتکاری بیمارستان های اهواز نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی

و رازی، خمینی، گلستان، های بیمارستان وپیماتکاری شرکتی کارکنان از مهر،جمعی اول شنبه سه                روز
 بقایی - 2 اهوازاعتراضشان را نسبت به به بالتکلیفی معیشتی وشغلی رسانه ای کردند.

ای اهوازنامه 2 بقایی- و رازی خمینی، گلستان، های، بیمارستان پیمانکاری و شرکتی پرسنل از                 جمعی
 بشرح زیر را رسانه ای کردند:

مسئولی هیچ اهواز در می دانند درمان کادر مدیون را خود مردم همه که کرونا بیماری سخت شرایط                   در

با که است ماه سه االن نیست اهواز بیمارستان های پشتیبانی و درمان پیمانکاری و شرکتی کادر فکر                   در

و احوال این در و می دهیم حقوق بعد هفته می دهیم، حقوق هفته این می گویند و اند نبسته قرارداد                    ما
دوم شغل و مسافرکشی به اقدام شیفت اتمام از پس یا شیفت دو در پرسنل این همه زندگی سخت                     شرایط

  می کنند. و وقتی اعتراض می کنیم می گویند همینی که هست.



و حقوق بدون ماه سه نوشت: ای رسانه نیزبرای اهواز 2 - بقایی بیمارستان شرکتی کارکنان از                   یکی
اقتصادی اوضاع این در مسئله این می کنند موکول بعد هفته به هفته هر و هستیم کار مشغول                   قرارداد

 برای ما بسیار سخت و دشوار است.

 *کنش های کارگران شهرداری سده برای پرداخت مطالباتشان و وعده های پوچ مسئوالن

های وعده و مطالباتشان پرداخت برای هایشان کنش از سده شهرداری کارگران مهر، اول شنبه سه                  روز

 پوچ شهردار وشورای شهرخبردادند.

دستمزد به مربوط کرده ایم دریافت که حقوقی گفتند:آخرین ای رسانه خبرنگار به شهرداری این                کارگران
 خرداد ماه سالجاری است که اخیرا دریافت کرده ایم.

 آنها ادامه دادند:عالوه براین  یک ونیم ماه حقوق از سال 97 نیز طلبکاریم.

مشکالتی با و افتاده تاخیر به نیز کارگران بیمه حق پرداخت مزدی، معوقات از جدا البته افزودند:                   آنها
 روبروست.

چقدر نمی دانستیم ماه ها برخی در که بود اندازه ای به جاری سال در مزدی خوردگی بهم آنها، گفته                   به
 طلب داریم و چه میزان دریافت کرده ایم.

پرداخت را معوقه حقوق تا کرده ایم درخواست شهر شورای و شهردار از بارها گفتند: کارگران                 این
 نمایند ولی مسئوالن تنها قول می دهند و در عمل کاری انجام نمی شود.

 *عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران بخش های مختلف شهرداری نوکنده

نشانی ،آتش شهری خدمات منجمله نوکنده شهرداری مختلف های بخش کارگران بیمه وحق حقوق ها                 ماه
 و دراستان گلستان پرداخت نشده است.

ماه گفت:5 ای رسانه خبرنگار به نوکنده شهرداری خدماتی کارگران از مهرماه،یکی اول شنبه سه                 روز
 حقوق ما پرداخت نشده است.

آنها بیمه های دفترچه بیمه حق ها ماه نشده پرداخت گفت:بدلیل شهرداری این کارگران از دیگر                  یکی
 تمدید نشده است.

 یکی از آتش نشانان این شهرداری نیز گفت:6 ماه حقوق ما پرداخت نشده است.

 *پایان موفقیت آمیز اعتصاب 3 روزه کارگران کارخانه پارس آمپول

نامناسب کاری وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض شهریورماه 23 یکشنبه روز از که                اعتصاب
  وبرای بازگشت بکار  همکاران حق طلبی اخراجیشان، آغاز شده پس از 3 روزبا موفقیت به پایان رسید.



 

با نهایت در ساوه شهرستان کاوه صنعتی شهرک در واقع آمپول پارس کارخانه کارگران                اعتصاب
  مذاکره با کارفرما در روز 28 شهریور به نتیجه نهایی رسید.

دکتر و شرکت انسانی منابع مدیر مشتاقی سحر اداری، منابع مدیر حیدرعلی مهندس مذاکره این                 در
  زنجانی مدیر کارخانه توافق با نمایندگان کارگران بقرارزیر را انجام دادند:

 1- کارگران به سرکار باز گردند و تولید را مانند گذشته ادامه دهند.

 2- کارفرما نیز موظف شده است که 20 درصد به حقوق کارگران اضافه نماید.

 3- 10 نماینده کارگران که اخراج شده بودند به سرکار بازگردند.

 منبع اصلی خبر: کانال سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض آمپول پارس کارخانه کارگران اعتصاب رابطه:              درهمین

 کاری نامناسب وبرای بازگشت بکار 11 همکار حق طلبی اخراجی برای دومین روز متوالی

شهرک در واقع آمپول پارس کارخانه کارگران متوالی، روز دومین برای شهریور 24 دوشنبه                روز

بازگشت وبرای نامناسب کاری وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض ساوه شهرستان کاوه                صنعتی
 بکار 11 همکار حق طلبی اخراجیشان از رفتن برسرکارخودداری کردند.



 

روز دومین آمپول پارس شرکت ایران،200کارگر فلزکارمکانیک کارگران سندیکای کانال گزارش             به
 اعتصاب و اعتراض خود را امروز 24 شهریور از سر می گذرانند .

گرفتن از مالی مشکالت بدلیل کارفرما که زمانی بود شده آغاز قبل ماه دو از اعتراضات این                   شروع
 نیرو برای تولید دارو سرباز زد .

4 نهایتا و 2دستگاه به مرور به اما بود کار به مشغول اپراتور 1 دستگاه هر روی تولید خط در آن از                        قبل

کننده خنک ی هواسازها نبودن مناسب و گرما فصل شروع با رسید. اپراتور کارگر یک توسط                  دستگاه

2 روی ادامه در و 3 روی اپراتور که کرد قبول کارفرما که شد آغاز کارگران اعتراض تولید،                    سالن
آوردند میان به نیز را دیگری های خواسته کارگران و گرفت انجام دیر کمی اقدام این که کند کار                     دستگاه

 از جمله کم بودن دستمزد و افزایش آن.

درس تا کنند اخراج را هستند معترض که کارگرانی که داد دستور و نرفت بار زیر کارفرما بار                    این

و است شده اضافه نیز دیگری درخواست کارگران خواسته به حاضر حال .در شود دیگران برای                  عبرتی
خواسته کردند. می تالش دستمزد افزایش برای که است کار به اخراجی کارگر 11 فوری بازگشت                  آن

 های کارگران اعتصابی شرکت پارس آمپول عبارت است از :

 1- بازگشت فوری کارگران اخراجی .

 2- افزایش حقوق ماهیانه آنان.

 3- بوجود آوردن شرایط مناسب برای کارکردن در تولید هر اپراتور یک دستگاه مانند گذشته .

به خواسته به توجهی بی و ارشد مدیران توسط کار اوایل همان در غلط مدیریت بدلیل که است ذکر                     قابل
مدیران لجبازی به بیشتر و است شده سخت مدیریت برای کوچک مشکل این حل اکنون کارگران                  حق

 ارشد با کارگران کشیده است .
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جمعی قلم به فلق) پیمانکاری (شرکت قم آهن راه کارگران نابسامان وضعیت درباره               *گزارشی
 ازکارگران

 بخش اول - 31شهریور:

قم منطقه از فلق ترک وجود با االن و هستیم فلق شرکت از جبرانی های نیروی نگهدار ی کارگران                    ما
اخراج ترس از هم ما و استفاده سو ما حق خوردن و قرارداد از چطور سال 6 این توی ایم شده                       متوجه

 سکوت کرده ایم و االن  باید به کجا پناه ببریم؟

   همکاران

زیان سخت مبلغ باید بازنشستگی آینده برای و دارید طلب مطالبات این قانون یک طبق فلق از شما                    همه

دوره که پیمانکاری هر شد خواهد مییلون ١٠٠ به نزدیک زمان آن تا که پرداخت خودتان جیب از                    آور
  ای بیاید و برود با همین شگرد ما را فریب می دهند.

  پ  یمانکار شرکت فلق باید

 ۶ سنوات مارا به روز پرداخت کند ولی گفته بروید اداره کار شکایت

  بن سبد رمضان مارا پرداخت نکرده

هم از را سالها که انداخته جدید سال قرارداد بین فاصله روز دو سال هر ام کرده کار قم در فلق با سال ۶                         
 جدا و مارا نیروی تازه جذب جلوه دهد و مزد سنوات به ما پرداخت نمی کند

به مکلف ها شرکت که آور زیان سخت بازنشستگی برای باید ما کند می فرار دارد قم منطقه از هم                       االن

آینده در مبلغ این باید کسی چه شرکت این رفتن با باشند می آوار زیان سختی کار ٪ ٨ پول                      پرداخت

طی در و زده دور را کارگران همه اینجور و پرداخت مبارک جیب از باید کارگران ما و نماید                     پرداخت
مثل چرا و شود می تومان مییلون ١٢ آن فعلی مبلغ که آور زیان سال ۶ این کارگران آینده ی                      سالها

 سایر شرکت ها و مرخصی های مارا ذخیره نکرده و اعالم کردن

  مسول  ین فلق

سال ۶ شود پرداخت دستمزد آخرین با بروز قرارداد آخرین طبق باید ما سنوات و نیست مربوط من                     به

۴ تقریبا سال ۶ این در آن تفاوت و پرداخت روز به باید و دارند فلق شرکت با کارگران همه                      سنوات

پرداخت دستمزد آخرین طبق باید و شود می روز ۵۴ سال ۶ در فلق پرسنل مرخصی ذخیره و                    مییلون
با حساب طبق و بلعد می مارادارد الناس حق شود می مییلون ۵ تقریبا که مرخصی پول باید دوماه و                      شود

ای دیگه منطقه به قم ناحیه از چنانچه فلق شرکت اجتماعی تامین بیمه و ادارهکار حقوقی کارشناس                   یک
طریق از که خواهیم می همکاران واز پرداخت الناس حق و مطالبات این پرسنل نفر هر به باید                    برود

 اداره کار موضوع را پیگری نمایند .

 بخش دوم 1 مهر:

در اینکه نه پرداخت امسال دستمزد با و پرداخت دستمزد آخرین طبق سال ۶ مدت به سنوات پرداخت -1                   

تفاوت و کار قانون برابر الناس کارگر حق خوردن و کرده تخلف پرداخت حقوق داخل در گذشته                   سالهای



آن تفاوت تقریبا نفر هر طلب که نماید پرداخت کارگران با تسویه و منطقه ترک صورت در سنوات                    این
 ۴۵٠٠٠٠٠ مییلون تومان می باشد .

نشود استفاده چنانچه و استفاده مرخصی از باید شده گفته آنها به که پرسنل مرخصی ذخیره پرداخت -2                  

باید روز ٩ سال در کارگر هر کار اداره قانون برابر شود نمی ذخیره روز ٩ ماهی این و شما برای                       حقی

هر مرخصی ذخیره روز ۵۴ قم در فلق حضور سال ۶ در قانون طبق االن و شود ذخیره آن                     مرخصی
ذخیره باید مییلون ۵ نفر هر تقریبا و پرداخت قرارداد سال و روز آخرین طبق باید آن مبلغ که                     نفر

 مرخصی پرداخت .

قرارداد از روز سه یا ٢ حذف و انداختن وقفه و سال ۶ این در های قرارداد بستن در تخلف بخاطر -3                      

که سال هر ما که انگار قراردادها در زدن تاریخ روش این با و بریدگی کار سابقه سال ۶ این جدید                       سال
دو با سوابق پیوستگی جلوگیری و قانون زدن دور بخاطر بسته ما با جدید سال قرارداد بعد شده تمام                     سال

داد قرار آمدیم تازه که کارگر یک مثل و گیرد نمی تعلق کارگران همه ما به سنوات مزد اینکه اول                      هدف
  تنظیم شده و در صورت شکایت کارگر از بی اطالعی در اداره کار نمی تواند ادای مزد سنوات نماید.

 4- سبد رمضان ما مثل دیگر شرکت ها پرداخت نشده.

٢٠ تقریبا کار اولیه قانون طبق نفر هر اید کرده کار نگهداری در فلق شرکت در که محترم همکاران -5                    

و شکایت کار اداره طریق از منطقه ترک از قبل تا و دارید طلب قانونی الناس حق و پول مییلون ٢۵                       تا
کارگران حق این و نماید اقدام اموال توقیف به نسبت دادگاه و کار اداره طریق از نکند پرداخت                    اگر

قوه و دادستانی طریق از نشود پرداخت ما های بچه زن حق و مطالبات این چنانچه و نیست                    خوردنی
بخاطر بعدش و کار منطقه بصورت هست همین پیمانکاران این شگرد تنها و پیگری موضوع                 قضاییه

قرارداد بستن به اقدام و تخطی قراردادهای در و ترک را منطقه قانون و کارگران الناس حق از                    فرار
 صوری بدون اطالع کارگران

ضمانت باید قم کل اداره وقت مسولین نشود پرداخت مطالبات این چنانچه فلق ی نگهدار کارگران  ما                    لذا
از اگر نشود خورده کارگران حق و خواسته تا بلوکه و توقیف شرکت این سپرده و کار انجام حسن                     نامه

و سپرده و حضور تا و کنیم احضار تک تک دادگاه به را ایشان باید چطور کارگران ما رفته ناحیه                      این
 ضمانت در بانک دارد این مهم مرتفع شود .

 از طرف پرسنل نگهداری شرکت فلق قم

 *گزارش تجمع اعتراضی اهالی روستای کولسه جوانرود نسبت به ایجاد یک معدن

شهر کیلومتری 7 در در واقع کولسه روستای اهالی اعتراضی ازتجمع خبرهایی گذشته روزهای                در

انتقاد و اعتراض موضوع این به کولسه روستای شد.اهالی منتشر معدن یک ایجاد به نسبت                 جوانرود
  داشتند که معدن مذکور برای زندگی آن ها مشکل ایجاد می کند و باعث آلودگی می شود.



 

که است جوانرود کیلومتری 7 در روستا این گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به مهر اول شنبه سه                    روز
این برای نیز طبیعی منابع اداره که کرده ثبت روستا مراتع در را معدنی فردی گذشته ماه 6 حدود                     در

بدون نیز شورا فرد آن و است کرده ارسال روستا شورای اعضای از یکی برای را استعالمی                   مراتع
به ممهور را استعالم بخشداری، و روستا مردم به دادن اطالع بدون و دهیاری و شورا همکاران                   اطالع

 مهر شورا کرده و آنها نیز براساس آن مهر، تاییدیه آغاز عملیات اکتشاف را صادر کرده اند.

و میرکی بازان بازان، سفید، کانی آوا، خان الیاقو، کولسه روستای 7 اطراف در معدن این افزود:                   وی

آب که است موجود آب چشمه 7 و دار شناسنامه باغ 20 نزدیک آن اطراف در که است واقع گوهر                      کانی
 شرب روستای کولسه نیز در 200متری آن تامین می شود.

گفت: هستند، مشغول باغداری و کشاورزی دامداری، شغل به روستاها این مردم اینکه بیان با                 وی
معدن عملیات مخالف روستا مردم که شد خواهد آنها معیشت رفتن بین از باعث معدن این                  استخراج

 هستند.

اکنون و دادند جلسه تشکیل آبادی این در شهرستان مسولین روستا، اهالی نارضایتی پی در داد: ادامه                   وی

معدن عملیات باشد نشده مشخص آن تکلیف که زمانی تا و اند کرده صادر را معدن تعطیلی موقت                    دستور
 متوقف خواهد بود.

هم فرد این اکنون و است شده فروخته دیگری شخص به و شده ثبت نفر یک توسط معدن این افزود:                      وی
مردم این حق گذاریم نمی مسولین همکاری با و قانون طریق از نیز ما و است گرفته را الزم                     مجوزهای

 ضایع شود.

بدون و استفاده بدون روستاها این مراتع بقیه که شود می باعث معدن این استخراج کرد: نشان خاطر                    وی
 سود باقی بمانند چون راه دیگری برای دسترسی به آنها نخواهد ماند.

 *جان باختن یک کارگر جوان اهل سقزدر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست



از سقوط براثر سلیمانیه درشهر ساختمانی کار حین امیرخانی یاسین بنام سقز اهل جوان کارگر                 یک
 داربست جانش را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 31 شهریور ماه 1399

حقوق نازل سطح به اعتراض در سوادکوه سنگ زغال معدن کارگران وتجمع روزاعتصاب دومین -               
 ،عدم اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل وشرایط نامناسب ایمنی وبهداشتی کار مقابل فرمانداری

به نسبت دیگر باری برای رشت ایران پوپلین نساجی کارخانه کارگران اعتراض صدای شدن بلند -               
 واگذاری

 - ادامه اعتصاب  وتجمعات کارگران شهرداری برای دست یابی به مطالباتشان:

وتجمعات اعتصاب بدنبال اللی شهرداری کارگران یکساله معوقه حقوق چکانی قطره پرداخت وعده -1              
 اعتراضیشان

نازل وسطح شغلی امنیت نداشتن به نسبت دهدشت شهرداری قراردادی کارگران اعتراضات ادامه -2              
 حقوق

درج و امضا حقوق،قراردادسفید ماه 2 پرداخت عدم به نسبت الوند شهرداری کارگران اعتراض -3               
 عناوین غیرواقعی شغلی در لیست بیمه

 - ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران قطار شهری اهوازعلیرغم وعده و وعیدها

روی از دختران نماد برداشتن ی درباره ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای ی بیانیه -                
  جلد کتابهای درسی

 - تجمع اعتراضی گاوداران کرمان نسبت به توزیع نامناسب نهاده دولتی وگرانی علوفه مقابل استانداری

 - مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگرجوان دراراک براثر سقوط از داربست

 - جان باختن یک کارگرچوب بری در خرمدشت کرج براثر سقوط از ارتفاع

 - جان باختن کارگر شهرداری دره شهربراثر برخورد دستگاه پرس کن ماشین حمل زباله با وی

حقوق نازل سطح به اعتراض در سوادکوه سنگ زغال معدن کارگران وتجمع روزاعتصاب               *دومین
 ،عدم اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل وشرایط نامناسب ایمنی وبهداشتی کار مقابل فرمانداری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اعتراض در سوادکوه سنگ زغال معدن کارگران متوالی، روز دومین برای شهریور 31 دوشنبه                روز
وبهداشتی ایمنی نامناسب وشرایط مشاغل طبقه بندی طرح دقیق اجرای حقوق،عدم نازل سطح              به

 کاردست از کار کشیده و مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان مازندران تجمع کردند.

 

اعتراضیشان وتجمع اعتصاب دالیل درباره معدن این کارگران شده ای رسانه گزارش              براساس

ناقص صورت به تاکنون و است ایراداتی شامل معدنی واحد این در مشاغل طبقه بندی طرح                 گفتند:اجرای
دقیق اجرای براساس خود حقوق افزایش اجرا،خواستار شیوه این به اعتراض ضمن آنها است. شده                 اجرا

  طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

دقیق نظارت و معدن در ایمنی تجهیزات تکمیل معدنی واحد این در کار حوادث علت به افزودند:                   آنها

خواسته هایشان دیگر جمله از منطقه کار ادارات بارزسان نظارت و کار بهداشت و فنی حفاظت                 کمیته
 است.

به نسبت دیگر باری برای رشت ایران پوپلین نساجی کارخانه کارگران اعتراض صدای شدن               *بلند
 واگذاری



رفع و تسهیل كارگروه مصوبه به نسبت را اعتراضشان رشت ایران پوپلین نساجی کارخانه               کارگران
به وابسته ملی توسعه سرمایه گذاری شركت واگذاری لیست در شرکت این گرفتن وقرار تولید،                موانع

 بانك ملی،اعالم کردند.

تولید موانع رفع و تسهیل كارگروه مصوبه براساس شهریور، 31 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه

ایران، ملی بانک ملی توسعه گروه سرمایه گذاری شرکت 18/4/1399 تاریخ در گیالن              استانداری
 تصمیم به واگذاری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک شركت ایران پوپلین گرفت.

برق، (آب، بدهی های درباره الزم، استمهال تولید تداوم و اشتغال حفظ برای است: آمده مصوبه این                  در

كمیته ای شود: انجام مربوطه دستگاه های ازسوی 1399 شهریور پایان تا حداكثر یادشده شركت               گاز)

به همراه بازرسی) دادستانی، (دادگستری، نظارتی دستگاه های خبره، و تخصصی اعضای از             متشكل
و تصمیم گیری مهر پایان تا حداكثر جدید مالك به شركت واگذاری درباره تا شد تشكیل گیالن                  استانداری

فوریت قید به جاری سال تابستان پایان تا حداكثر ملی توسعه سرمایه گذاری شركت ضمنا شود.                 اجرا
همچنین کند. اجرائی را واگذاری فرایند و توانمند خصوصی بخش شناسایی به منظور الزم               اقدامات

دبیرخانه به آتی روز 10 تا حداكثر را شركت تولید عملیاتی مدون برنامه مزبور سرمایه گذاری                 شركت
 كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آستان ارائه کنند.

كدام با كه نیست مشخص هنوز اما آمدند؛ كارخانه به بازدید برای مختلفی گروه های مصوبه، این از                   پس
  سرمایه گذاری بخش خصوصی در مذاكره به توافق رسیده اند.

خوبی سابقه گیالن در خصوصی بخش اینکه یادآوری با تولیدی واحد این کارگر گزارش،یک                بنابهمین
نساجی شركت های از یكی كه ایران پوشش بزرگ نساجی شركت  کردند: نگذاشته،اضافه یادگار               به

پارس الكتریك شد. تبدیل خرابه به و شد واگذار خصوصی بخش به می شد، محسوب كشور مهم و                  مشهور
واگذار نیز شركت این اگر حال شدند. ورشكسته همه واگذاری از پس ترتیب همین به نیز گیالن فرش                    و

 شود، چه كسی تضمین می دهد كه این شركت نیز به این سرنوشت دچار نشود؟

جزء سهام داران كمی در صد و تجارت ملت، بانك ملی، بانك شامل شركت این داد:سهام داران ادامه                 او

 اگر اندكی سرمایه تزریق كنند، این شرکت از بن بست خارج می شود.

وقت مدیران كه بودیم شاهد گذشته سال چند می دهد:در ادامه شركت، این در نظارت نبود به اشاره با                    او

هكتار 25 به شود وارد خصوصی بخش اگر حال كنند. خارج را زیرساخت ها اول كه بودند آن                   به دنبال
این نداریم انتظار بوده، مشكل دچار قبلی واگذاری های سابقه از آنجا كه و دوخت خواهد چشم كارخانه                 این

به باید دوباره و بود اشتباه واگذاری این بگویند و برگردند دنده عقب آن از پس و شود انجام                    واگذاری
 دولت بازگردد.

كارگر 270 هزینه ای بار از مدت این در نتوانسته دولت اینكه بیان با ایران پوپلین شرکت کارگر                  این
 شاغل در این مجموعه برآید، هشدار می دهد كه بخش خصوصی چگونه از پس مشكالت برخواهد آمد؟

كه کارگری فعال انسانی 276نیروی با شركت این گفت:در حال حاضر مجموعه این بدهی های درباره               او
انواع تکمیل و رنگرزی چاپ، مراحل و بافندگی ریسندگی، ازجمله منسوجات تولید مراحل               همه

ثبت به آن برای مالیاتی بدهی میلیارد هفت از بیش حاال و می دهد انجام را پلی استر و پنبه ای                    پارچه های
دارد. وجود بدهی و... گاز شركت به میلیارد دو از بیش برق، شركت به میلیارد دو از بیش است.                     رسیده



بانكی كالن وام های قبل، دوره های در ملی بانك برمی گردد. قبلی مدیران سوءمدیریت به موارد این                 همه
این است، نداشته وجود آن روی نظارتی چون اما داده؛ قرار مجموعه این اختیار در نوسازی قالب                   در

نشد. خرج حتی نیز شركت این جاری هزینه های برای و شد سابق مدیران شخصی امورات صرف                  وام
كند، خود نام به را شركت این اراضی از بخشی كه می دهد ترجیح خود بدهی های قبال در نیز                    بانك

ملی بانك به بانك این مالكیت درصد 70 از بیش اخیر، سال های در سوءمدیریت درپی كه                  همان طور
 تعلق گرفت.

ایران پوپلین آن از می كند:پس تصریح شد، خارج بورس از 80 دهه در شركت این اینكه به اشاره با                    وی
به صورت این  سو به روز آن از و شد واگذار ایران ملی بانک ملی توسعه گروه سرمایه گذاری شرکت                   به

به بدهی از انبوهی با را شركت این وقت، مدیران و رسید ثبت به مجموعه این برای معوقه حقوق                     مداوم
 مدیران بعدی سپردند.

 *ادامه اعتصاب  وتجمعات کارگران شهرداری برای دست یابی به مطالباتشان:

وتجمعات اعتصاب بدنبال اللی شهرداری کارگران یکساله معوقه حقوق چکانی قطره پرداخت وعده -1              
 اعتراضیشان

در اللی شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضی وتجمعات اعتصاب شهریور،بدنبال 31 دوشنبه              روز

پرداخت ها،قول رسانه مطلق خبری درسکوت حقوق سال یک پرداخت عدم به نسبت خوزستان                استان
 قطره چکانی مطالبات آنها رسانه ای شد.

تا اللی، شهردار قول طبق گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به اللی شهر شورای رئیس رابطه،                 درهمین

 ششم مهرماه حداقل 2 ماه حقوق معوقه کارگران این شهرداری پرداخت خواهد شد.

ماه 11 پرداخت عدم به نسبت اللی شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضی رابطه:تجمعات               درهمین
 حقوق و6 ماه حق بیمه

بیمه حق ماه و6 حقوق ماه 11 پرداخت عدم به اعتراض برای که هاست مدت اللی شهرداری                   کارگران
 دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر دراستان خوزستان می زنند.

تا پولی بی بخاطر گاه که خانوادگی مشکالت از شهرداری این شده،کارگران ای رسانه گزارش                 برپایه
 مرز طالق پیش رفته می گویند.

 یک کارگرهم ازمریضی فرزند و آزارش ازنبود بیمه سفره دل می گشاید.

 و یا کارگر دیگری ازدغدغه گرفتن پول نزول برای رفع مایحتاج زندگی زن و بچه اش سخن می گوید.

 یک کارگرهم می گوید از شکستن غرورش در پیش زن و بچه اش افسرده است.

 برخی کارگران با کمال ناباوری اعالم می کنند که بخاطر نداری صبح ها با شکم گرسنه سرکار می آیند.

برای که حالی در دارند، مشکل حل در سعی درمانی گفتار با بیشتر محلی گزارش،مسئوالن                 بنابهمین
تهیه در که بطوری می برند سر به ممکن شرایط بدترین در و نمانده رمقی اللی شهرداری                  کارگران

 ابتدایی ترین اقالم معیشت خانواده هایشان عاجز مانده اند.



نازل وسطح شغلی امنیت نداشتن به نسبت دهدشت شهرداری قراردادی کارگران اعتراضات ادامه -2              
 حقوق

27 شنبه پنج روز تجمع ادامه در دهدشت شهرداری موقت قرارداد شهریور،کارگران 31 دوشنبه                روز

شهر این به کشور وزارت روستایی و شهری امور توسعه و عمران معاون سفر با همزمان                  شهریورشان

شغلی امنیت نداشتن به نسبت اعتراضاتشان ادامه طومار،از وامضای بویراحمد و کهگیلویه استان               در
 وسطح نازل حقوق خبردادند.

شهرداری کارکنان از شماری گفت: ای رسانه خبرنگار به دهدشت شهرداری معترض کارگران از                یکی

بخشنامه گذشته سال از که هستیم باالتر و کارشناسی مدارک داری و سال 15 باالی سوابق با                   دهدشت

دائم قرارداد به موقت از ما کاری قرارداد و شده ابالغ شهرداری ها سازمان سوی از وضعیت مان                  تبدیل
 و مستقیم تبدیل شد و بدین ترتیب تا حدودی بخشی از مشکالت در حوزه حقوق و مزایا برطرف شد.

خود شغلی امنیت نگران ما و گرفته صورت مذکور احکام حذف بر مبنی مکاتباتی اخیرا اینکه بیا با                    او

و کارگران ما دریافتی حقوق اینکه و جامعه امروز اقتصادی وضعیت به باتوجه کرد: اضافه                 شده ایم،

بیشترین و است برخوردار حداقل ها از دولتی نهادهای و ادارات سایر نسبت به شهرداری ها                کارکنان
میان در روانی و روحی مشکالت ایجاد باعث اینچنینی موضوعات ماست، به متعلق هم                زحمت

 کارگران شده و باعث از بین بردن انگیزه کاری می شود.

وضعیت از آنها استخدامی شرایط دهدشت شهرداری در که کارگرانی حاضر حال در شد: یادآور                 وی

ثبات و هستند برخودار بهتری وضعیت از است، کرده تغییر اصلی کارفرمای با دائمی به موقت                  قرارداد
 شغلی دارند.

استخدامی وضعیت دوباره تغییر برای شهرداری اصرار گفت: درادامه دهدشت شهرداری کارگر              این
 کارگران و کارکنان شهرداری برای ما قابل فهم نیست.

مجموعه مستقیم قرارداد و رسمی کار نیروی برخالف شهرداری کارگران که نکته این یادآوری با                 وی

هستند، محروم عرفی خدمات سایر و بن کارانه، و پاداش اضافه کاری، همانند مزایایی از                شهرداری ها

و شهری امور توسعه و عمران معاون به خطاب نامه ای افزود: خود شغلی وضعیت پیگیری                 در
 روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور نوشته ایم و منتظر پاسخ هستیم.

شغلی آینده با که چنینی این بخشنامه های گفت: پایان در دهدشت شهرداری قراردادی کارگر                این

 کارگران سر و کار دارد نباید طوری نوشته شوند که امنیت شغلی کارگران را به خطر اندازند.

استخدامی وضعیت به نسبت دهدشت شهرداری موقت قرارداد کارگران اعتراض رابطه:             درهمین

 وسطح نازل حقوق باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور
وزارت روستایی و شهری امور توسعه و عمران معاون سفر با شهریورهمزمان 27 شنبه پنج                 روز

تجمع با بویراحمد و کهگیلویه استان در شهر این شهرداری کارگران از دهدشت،جمعی به                کشور
 وامضای طومار اعتراضشان را نسبت به وضعیت استخدامی وسطح نازل حقوق بنمایش گذاشتند.



 

درج و امضا حقوق،قراردادسفید ماه 2 پرداخت عدم به نسبت الوند شهرداری کارگران اعتراض -3               
 عناوین غیرواقعی شغلی در لیست بیمه

عدم به نسبت را اعتراضشان قزوین استان  در  الوند شهرداری کارگران شهریور، 31 دوشنبه                 روز
 پرداخت 2 ماه حقوق قراردادسفید امضا و  درج عناوین غیرواقعی شغلی در لیست بیمه،رسانه ای کردند.

ای رسانه خبرنگار می کنند،به کار خدمات بخش در که الوند شهرداری مجموعه کارگران از                جمعی

سوی از آنها ماهانه  حقوق و طلبکارند را ماه شهریور و مرداد معوقه مزد ماه دو حاضر حال                    گفتند:در

درج از الوند شهرداری حال عین در می شود پرداخت حداقلی صورت به پیمانکاری شرکت                کارفرمای
در و می کند خودداری اجتماعی تامین سازمان بیمه لیست در خدماتی کارگران شغلی واقعی                عنوان

زیان آور و سخت مشاغل قانون با بازنشستگی زمان در وضعیت این از که هستند کارگران  این                    نهایت
 زیان می کنند.

با خود کار قرارداد از نسخه یک و حقوقی فیش فاقد همچنین خدماتی کارگران گفتند: همچنین                  آنها
را خالی قرارداد نسخه یک قرارداد عقد نوبت هر در الوند شهرداری پیمانکار هستند.                پیمانکارشهرداری

 جلوی کارگران قرار می دهد و از آنها بدون هیچ اظهارنظری امضا می گیرد.

فعالیت شهر سطح در شب کار صورت به الوند شهرداری خدمات بخش در کارگر حدود80 افزودند:                 آنها

نیز و خدماتی کارگران فعالیت ماهیت به وباتوجه کارن مشغول زیان آور و سخت شرایط در که                  دارند
 شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران خدماتی این واحد مشمول قانون «سختی کار» قرار می گیرند.

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/09/photo_2020-09-18_01-10-05.jpg


شرکت های حضور با هم اکنون که شغلی کردند:بی ثباتی اضافه الوند شهرداری معترض             کارگران
 واسطه ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، توان روحی وجسمی کارگران را برای کار گرفته است.

 *ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران قطار شهری اهوازعلیرغم وعده و وعیدها

و است نشده اهوازپرداخت شهری قطار کارگر 200 حقوق ماه 15 حداقل ها وعده و وعده                  علیرغم
از ای درهاله هم کارگران این شغلی آینده است. نشده پرداخت هم آنها سال99 عیدی دستمزد، بر                   عالوه

 ابهام قراردارد.

تجمع چندین سال جاری ماه خرداد در کارگران مزدی، معوقات ماه چند از بعد کارگران، از یکی گفته                   به

قطار باقیمانده کارگران وضعیت به رسیدگی وعده مسئوالن برخی آن نتیجه در که کردند برپا                 اعتراضی
کامل صورت به کارگران مزدی معوقات پرداخت هنوز ماه، سه از بیش گذشت با اما دادند را                   شهری

 برآورده نشده است.

این تاسیسات و انبار حراست، بخش اهوازشاغل شهری قطاری کارگران شهریور، 31 دوشنبه               روز

انجام دستمزدشان موقع به دریافت برای که مداومی پیگیری گفتند:باوجود ای رسانه خبرنگار به                پروژه
انجام به نسبت تاکنون پروژه فعالیت کردن متوقف با گذشته سال ابتدای از مربوطه پیمانکار اما                  داده اند

 تعهدات مزدی بدحساب بوده است.

شرکت همان به تاکنون 91 سال از کارگران این کنونی مسئولیت کارگران، این اظهارات پایه                 بر

روز از اما شد سپرده است، اهواز(کیسون) شهری قطار پروژه مجری حاضر حال در که                 پیمانکاری
به را پروژه ساخت مسئولیت قرارداد، فسخ با اهواز شهری قطار سازمان ماه) (30شهریور                گذشته

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء واگذار کرده است.

متوقف 97 سال پایانی ماه های از اهواز شهری قطار پروژه افزودند:فعالیت عمرانی پروژه این                کارگران

از نگهداری برای تاسیساتی و انباردار نگهبان، کارگر 200 جز به حاضر حال در و است                  شده
 ماشین آالت و ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه، کارگر دیگری در این کارگاه حاضر نمی شود.

را زیادی مشکالت اهواز در کارگر تعداد این سرگردانی و بی پولی گفت: نیز معترض کارگران از                  یکی
 برای آنها و خانواده هایشان ایجاد کرده است.

را کارگران حقوق پرداخت در مشکالت افزایش دلیل اهواز، شهری قطار پروژه در شاغل کارگر                 این
پیمانکار شد باعث شهری قطار پروژه پیشرفت عدم گفت: ادامه در و دانست پیمانکار                سوءمدیریت

 پروژه از روز گذشته تغییر کند.

از بیش اهواز شهری قطار پروژه اجرای در مذکور شرکت کارگران، از دیگر یکی اظهارات                 طبق

از و اخراج مرور به آنها همه شد باعث آمده پیش وضعیت که داشت باسابقه قراردادی کارگر 900                  
 کارگاه خارج شوند.

روی از دختران نماد برداشتن ی درباره ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای ی                *بیانیه

  جلد کتابهای درسی

 هموطنان ارجمند، پدرها، مادرها، اندیشمندان و دلسوزان آموزش و پرورش



دارید، آشنایی پرورش و آموزش سیستم و باحاکمیت گذشته ی دهه چهار طول در خود شما که                   همانطور
کننده تعیین ، اجتماعی روابط ماهیت که اجتماعی وسازمانهای مدیریتی نوین سیستمهای ی همه                برخالف

  ی نوع کنش و واکنش و ارتباط متقابل آنان با همدیگر است.

برطرف برای ،که هستند وابزارهایی ها اندیشه رسمی "سازمانهای گوید: می مد یریت علم که                همانطور

عوامل مشارکت و هماهنگی و همراهی جلب برای و آیند، می بوجود جامعه اساسی نیازهای                 کردن
و اقناعی روابط بایستی دیگر، سویی از سازمان آن ریزان برنامه و مدیران و طرف یک از                   اجرایی

 دوطرفه برقرارباشد، تا آن سازمان در اجرای برنامه ها ورسیدن به اهداف خود پیروزشود."

، پاداش اندیشی، هم - مدیریت علم اصول برمبنای نه ، کنونی سیستم مد یران قدرت                 شوربختانه

است، شده ریزی پی وسرکوب زور و تنبیه ی برپایه فقط بلکه - شخصیت نفوذ یا تخصص                   قانونمندی،
بدون ، مجریان تحمیق ، دیکته و تحکم پایین، به ازباال قاطعانه دستور ی برپایه سیستم این ساختار                    و

 کوچکترین توجه  و اهمیتی به نتیجه و بازخورد اجرای برنامه ها انجام می شود.

سازماندهی گیری، تصمیم ، ریزی برنامه برای علمی نگاه ازهرگونه فرسوده مدیریتی های شیوه                 ا ین

(انسان علمی و انسانی روابط از هیچکدام مبنای بر رهبری و مدیریت است. بهره بی کنترل و نظارت ،                   
پایه انسانی غیر و غیرعلمی کنترلهای و زور ی برپایه فقط بلکه نگردیده تنظیم مدار) وظیفه و                   مدار

 ریزی شده اند.

ی ها ریزی برنامه اینگونه کمبودهای توان می نیز اجرایی ها ی گام در و کار روند در که                    همانطور
  غیرعلمی(حتی غیر دینی) و صرفا احساسی و سلیقه ای را دید .

ملت یک حکمران هاست دهه که پرورش و آموزش در بویژه ، سازمانی ورهبری مدیریت گونه                  ا ین

برطرف معقول، غیر توجیهات هرگزبا که دارد، منحرف ای اندیشه و عمیق دردی در ریشه                 است،
 کردن ایرادات جزئی و پوزش خواستن افراد ی در سطح وزیران ناکارآمد اصالح شدنی نیست.

تاریخ و کشور تاریخ دادن جلوه وارونه تا گرفته، درسی کتابهای جلد رو ی دختران نماد برداشتن                  از

نوع علمی تجربیات سایر و فلسفی روانشناختی، شناختی، جامعه دستاورهای حذف تا دروغین،               سازیهای

انهدام از پس تا رود می قرنهاست که ، دارد کهنه باوری در ریشه ، تربیت و تعلیم سازی پولی و                       بشر،
نموده، تهی انسانیت از را ایرانی انسان روح موریانه مانند انسانی، عواطف و اخالق انحطاط ،                  عقالنیت

 و انسان را به "برده ای سخت کوش " یا  "حیوانی کاربلد"  دگرگون سازد.

نابودی ازخطر را شهروندی و انسان هیچ که قرن، سقوط این از رهایی برای است، شایسته رو                   ازا ین

جستجو بزرگ راهی ها هزینه کاهش برای هم، دست در دست و دیگراندیشید، ای چاره نیست، پناهی                   آن
 نمود.

جامعه، اصناف و اقشار سایر با همگام ایران، فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای راستا ا ین                 در

از جوانان گذاشتن ناکام ، تاریخ نمودن وارونه درسی، کتابهای جلد از دختران نماد برداشتن به                  نسبت

برای را خود آمادگی و نموده ناخشنودی ابراز و.... فلسفه روانشناسی، شناسی، جامعه مانند بشری                 علوم
 هرگونه مشارکت و هم اندیشی وهمراهی اعالم می نماید.

 با سپاس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران



 30 شهریور 1399

 *تجمع اعتراضی گاوداران کرمان نسبت به توزیع نامناسب نهاده دولتی وگرانی علوفه مقابل استانداری

توزیع به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای کرمان گاوداران از شهریور،جمعی 29 شنبه               روز
 نامناسب نهاده دولتی وگرانی علوفه دست به تجمع مقابل استانداری کرمان زدند.

 *مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگرجوان دراراک براثر سقوط از داربست

 روز یکشنبه 30 شهریور،2 کارگر جوان  حین کار در طبقه چهارم یک ساختمان نیمه کاره  واقع در

 یکی از محله های شهرستان اراک، از داربست سقوط کردند و  در این حادثه کارگری 27ساله جان خود
 را از دست داد و کارگر35 ساله ای به شدت مجروح شد.

 *جان باختن یک کارگرچوب بری در خرمدشت کرج براثر سقوط از ارتفاع

 یک کارگر 34 ساله چوب بری در حین کار خالی کردن بار چوب در منطقه خرمدشت کرج از ارتفاع
 سقوط کرد و پس از انتقال به مراکز درمانی جان باخت.

 *جان باختن کارگر شهرداری دره شهربراثر برخورد دستگاه پرس کن ماشین حمل زباله با وی

 ظهر روز دوشنبه 31 شهریور،یک کارگر40 ساله شهرداری دره شهر دراستان ایالم حین کار براثر
 برخورد دستگاه پرس کن ماشین حمل زباله با وی جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 30 شهریور ماه 1399

 - انتشار کامل یک گفتگو جهت اطالع ازسرانجام وعده و وعیدهای نهادهای قدرت برای پایان دادن به
 اعتراضات کارگران هفت تپه

بندی طبقه طرح بریده سرودم اجرای به نسبت آبادان پاالیشگاه پیمانکاری کارگران اعتراضی تجمع -               
 مشاغل  مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

آستانه در را واحد شرکت در مشاغل طبقه بندی طرح بازنگری کارگران، پیگیری های و               اعتراضات
  اجرا قرار داده است

 - سریال اعتراضات کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد

بدنبال مزارعشان به تردد ی اجازه نداشتن به نسبت هیرمند شهرستان کشاورزان اعتراضی تجمع -               
 احداث دیوار امنیتی مرزی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - در پنج ماهه اول سال جاری 759 کارگر براثر حوادث کاری جان خودرا ازدست دادند - افزایش 4
 درصدی

به دادن پایان برای قدرت نهادهای وعیدهای و وعده ازسرانجام اطالع جهت گفتگو یک کامل                 *انتشار

 اعتراضات کارگران هفت تپه

جهت صرفا کارگری وگزارشات اخبار طرف از گفتگو این انتشارکامل که است واضح               یادآوری:پر

هفت کارگران اعتراضات به دادن پایان برای قدرت نهادهای وعیدهای و وعده سرانجام درباره                اطالع
 تپه بزبان یک کارگر این مجتمع وقلم خبرنگار یک رسانه می باشد.

نیست/ هفت تپه مشکالت حل برای آقایان وعده های تحقق از خبری هیچ هنوز هفت تپه: کارگران                نماینده
  قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس،  بی پایه بود

برخی حضور با که هفت تپه کارگران اعتصابات پایان از هفته چند گذشت رغم به : جعفری                  امتداد-محمد
معوق همچنان شرکت، این در کارگری مطالبات گرفت، صورت مجلس 90 اصل کمیسیون نمایندگان                از

 مانده و خبری از تحقق وعده های داده شده به کارگران نیست.

وضعیت به اشاره به هفت تپه کارگری اعتراضات سخنرانان از یکی و کارگران نماینده بهمنی،                یوسف

و کارگران اعتصابات پایان از هفته چند گذشت با داشت: بیان امتداد، با گفتگو در شرکت این در                    کنونی
اصل90 کمیسیون اعضای حضور با جلسه ای تا بود بنا کارگران، نمایندگان حضور با که حالی                 در

که است هفته ای چند شود، برگزار کارگری نمایندگان و اقتصاد وزیر محاسبات، دیوان نمایندگان                مجلس،
 به بهانه های مختلف از برگزاری آن سر باز می زنند.

تولی گری صالحیت و اهلیت اسدبیگی، آقایان که کرد عنوان و داده رای کارگران نفع به محاسبات                  دیوان
رابطه، این در اقتصاد وزارت اگر شد بنا داشتیم، کمیسیون نمایندگان با که صحبتی با ندارند. را                   هفت تپه

بنا همچنین، است. نشده ماجرا این از خبری تاکنون که شود اقدام وزیر استیضاح به نسبت نکرد،                   اقدام
که نشده داده ما به جوابی هنوز که کند پیگیری را ید خلع بحث کل دادستان طریق از محاسبات دیوان                      بود

 این مسئله در چه پروسه ای قرار دارد.

برای احضاریه ای کنون، تا که بود قضائی احکام ماجرای کارگران، وضعیت خصوص در دیگر                بحث

در و شده تشکیل پرونده ای کارگران، از 16نفر برای منتها است. نشده فرستاده کارگران سایر و                  من
سر به بالتکلیفی در و نگرفته صورت آن برای اقدامی ماه هاست، که بود اهواز تجدیدنظر                 مرحله

شوش دادگاه در نیز منجزی عباسی ابراهیم و چشمه خاور مسلم خنیفر، محمد من، برای همچنین                 می بریم.
 پرونده مفتوح وجود دارد که به آن هم، رسیدگی نشده است.

 قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس،  بی پایه بود

بحث وعده ها، از یکی هفت تپه، شرکت در اصل90 کمیسیون نمایندگان حضور و بازدید مرحله زمان                 در

که گفتند آقایان که چرا است. بوده بی پایه اساس از ظاهرا که بود اخراجی کارگران کار به                   بازگشت
ستاد به خود کار به بازگشت مسئله پیگیری برای بیژنی ساالر و افضلی ایمان خنیفر، محمد                  آقایان،

حال، این با و بگیرد صورت زمینه این در الزم اقدامات تا کنند مراجعه اطالعات وزارت                  خبری
 همکاران من تا چند ساعت در این محل معطل شده و حتی جوابی هم به آن ها داده نشد.



 پلیس امنیت به شکل زننده ای با کارگران برخورد می کند

با و کرده برخورد کارگران با زننده ای و فجیع شکل با امنیت پلیس که است هم بار دومین برای                     متاسفانه
حتی می کنند. برخورد زننده ای شکل به بچه ها با خود ماموریت حکم دادن نشان بدون و درگیری                  ایجاد

رویت به را خود حکم باید که کرد عنوان مامورین به ما همکاران از یکی عباسی مورد، یک                    در

اقدام حتی زننده، رفتاری با مامورین از یکی و بگیرد صورت ما سوی از همکاری تا برسانند                   کارگران
 به پاره کردن لباس کار عباسی کردند.

آیا و دارد احترام و حرمت نیز، کارگر لباس داشته، احترام و حرمت انتظامی، نیروی لباس که                   همانگونه

ناجا مامور لباس به شده بی حرمتی لباس شان به که شکل همان به تا دارند حق و می توانند                   کارگران
 بی احترامی کنند؟

 پلیس امنیت، مسئله اسماعیل بخشی را امنیتی جلوه می دهد

که زمان هر و خوردیم بسته در به زدیم دری هر به ما متاسفانه هم، بخشی اسماعیل مسئله خصوص                     در

در حتی می دهند. جلوه امنیتی را اسماعیل ماجرای امنیت، پلیس آقایان می کنیم، جو و پرس را او                   مسئله
کردند، مراجعه خبری ستاد به بچه ها از تعدادی که هم اخراجی کارگران کار به بازگشت بحث                  ماجرای

بوده بخشی اسماعیل ما، اول دغدغه که است حالی در این و نشد برده مسئله این برای اسماعیل از                     نامی
 و خیلی برای ما و حقوق کارگران زحمت کشیده است.

کرده اند درست اسماعیل برای پرونده ای چه شهرستان، امنیت پلیس در امثالهم و صادقی آقای                متاسفانه،
 که از هر مسیری برویم، به مسئله امنیتی برمی خوریم. ؟

حرف اخراجی ها کار به بازگشت از زمان هر هم، 90 اصل کمیسیون با جلسات همان در ما                   حتی
که بود گفته نیکزاد به خوزستان استاندار جلسه ای، در حتی می کشیدند. پیش را امنیتی مسئله                 می زدیم،

 مسئله این افراد، امنیتی بوده است. مگر این کارگران، اسلحه حمل کرده یا بمب گذاری کرده اند؟

حل برای کشور کل بازرسی سازمان هم و اصل90 کمیسیون هم محاسبات، دیوان هم قضائیه، قوه                  هم

عوامل حتی و نبوده مسائل حل از خبری هنوز متاسفانه، و دادند مساعدت قول کارگران                 مشکالت
 کارفرما، همچنان مشغول خرابکاری در شرکت بوده و نظم کار را هم به هم می زنند.

 هنوز هیچ خبری از تحقق وعده های آقایان برای حل مشکالت هفت تپه نیست

داده را شهریورماه نیمه تا اقدام قول هفت تپه، وضعیت به رسیدگی و کارگران مشکالت حل برای                  آقایان
از را شرکت خروج و ورود دستگاه هم، االن نیست. وعده ها این تحقق از خبری هیچ هنوز که                    بودند

 عمد، خاموش کرده اند و همه اضافه کاری های کارگران معلق شده است.

اقدام رابطه این در حتما بگیرد، سر از را اعتراضات و اعتصابات که برسد نتیجه این به کارگر                    اگر
 خواهیم کرد و تابع حرف کارگر هستیم.

بندی طبقه طرح بریده سرودم اجرای به نسبت آبادان پاالیشگاه پیمانکاری کارگران اعتراضی               *تجمع
 مشاغل  مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه



نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای آبادان پاالیشگاه پیمانکاری کارگران شهریور، 30 یکشنبه              روز
 به اجرای سرودم بریده طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع  مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه زدند.

 

واحدهای کارگران از نفر 200 از بیش امروز گفتند:صبح ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                 کارگران
با آبادان پاالیشگاه پیمانکاری کارگران از دیگر شماری و بند» «طناب بند»، «استیج ونقل»،                «حمل

 حضور در مقابل دفتر مرکزی، نسبت به رویه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود اعتراض کردند.

بخش در کارگر 40 از بیش و ونقل حمل بخش در کارگر 160 حدود مجموع در افزودند: کارگران                    این

که کارند مشغول پیمانکار چند مسئولیت تحت پاالیشگاه بند طناب واحد در نیز نفر 50 حدود و بند                    استیج
است، انجام حال در اخیرا که پاالیشگاهی واحد این در خود مشاغل طبقه بندی طرح اجرای رویه                  به

 اعتراض دارند.

و است نشده اعمال آبادان پاالیشگاه پیمانکاری کارگران بین در حال به تا حقوق یکسان سازی آنها گفته                   به

سخت کارهای به نفتی واحد این در سالهاست که کارگرانی دستمزد افزایش شده باعث مسئله                 این
 مشغولند، متناسب با سوابق کاری آن ها نباشد.

در مشاغل طبقه بندی طرح اجرای به عدم اعتراضی تجمع چند گذشته سالهای در این از پیش گفتند:                  آنها

درنهایت داد. را مشکالت به رسیدگی وعده مدیریت آن نتیجه در که داده ایم انجام مجتمع                 محوطه

طبقه بندی برای طرحی اجرای به کارگران از نمایندگانی و کار اداره و نفت وزارت از                 نمایندگانی
و شده انجام کارشناسی بدون بلکه نبوده محور کارگاه که کرده اند موافقت پیمانکاری کارگران                مشاغل

 طرحی کلی است.



دسته دو به را آبادان پاالیشگاه کارگران مشاغل؛ طبقه بندی طرح این کردند:در اضافه معترض                کارگران
مزایای درصد 90 طرح این در عملیاتی کارگران به شده قرار که کرده اند تقسیم عملیاتی و                  ستادی

شغل) (فوق العاده 70درصد نیز پشتیبان و ستادی کارگران برای حال عین در بگیرد تعلق شغل                 فوق العاده
 در نظر گرفته اند.

کارگران به طرح این اجرای در که است این کارگران ناراحتی از دیگری دادند:بخش ادامه                 آنها
از پیش که تعمیرات نیروهای و بندها طناب برج ها، کوره نقاش و بنا بند، استیج ونقل، حمل                   واحدهای

 این نیروهای عملیاتی به حساب می آمدند را ستادی محسوب کرده اند تا فوق العاده شغل کمتری بپردازند.

نظرپرداخت مورد کارگران به پایه از شغل العاده فوق آیتم های طرح این در همچنین اینکه بیان با                   آنها

جای به و است اشتباه اساسا طرح این اجرای افزودند: نمی گیرد، تعلق خدمت سنوات آن به و                   می شود
جرثقیل راننده به طرح این در نمونه عنوان به است. سلیقه ای و شده نوشته کلی باشد محور کارگاه                    اینکه

به حال عین در شده داده 12 گروه دفتری منشی به داده اند. یکی حقوق پایه دفتری منشی یک با باال                      تناژ
هم تنی 30 جرثقیل راننده به ،11 گروه تنی 80 جرثقیل راننده ،12 گروه تنی 100 جرثقیل                   راننده های

 گروه 10 داده اند و... همینطور برای سایر کارگران واحد های مختلف اینگونه است.

بدون که است این کارگران اعتراض موارد از دیگر یکی اینکه بیان با آبادان پاالیشگاه                 کارگران

کارگری نمایندگان که درحالیست این افزودند: ادامه در کنند، اجرا را طرح می خواهند شغلی                ارزشیابی
معرفی مجلس نمایندگان و سیاسی مسئوالن طرف از طرح این اجرای تصمیم گیری جلسات در                حاضر

 شده اند.

را قانون آبادان، پاالیشگاه کارگران پیگیری مقابل در نفت وزارت امیدواریم گفتند: خاتمه در                کارگران

 هرچه زودتر به درستی اجرایی کند و ما نیز به حق مان برسیم.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

آستانه در را واحد شرکت در مشاغل طبقه بندی طرح بازنگری کارگران، پیگیری های و               اعتراضات

  اجرا قرار داده است

شرکت در می گردد، کارگران مالحظه قابل حقوق افزایش به منجر که مشاغل طبقه بندی طرح                بازنگری

که شد بازنگری اعتراضات و اعتصابات متعاقب ،٨۵ سال در مرتبه آخرین تهران اتوبوسرانی                واحد
بندی طبقه طرح مقررات برابر یافت. افزایش بسیار طرح، بازنگری از قبل به نسبت کارگران                 حقوق

از کارگران حقوق افزایش دلیل به همواره مدیران اما گردد بایدبازنگری یکبار سال پنج هر                 مشاغل
 بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل امتناع می کنند.

بازنگری عدم به نسبت را را اعتراضاتی سندیکا هماهنگی با گذشته سال سه در واحد شرکت                  کارگران
 در طرح طبقه بندی مشاغل انجام داده اند که اکنون بازنگری در طرح در آستانه اجراء قرار گرفته است.

 *سریال اعتراضات کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد

کارخانه مقابل تجمعات برپایی با جاری ماه اوایل از که داماش معدنی آب کارگران اعتراضات جدید                  دور
 ومراکز قدرت در شهرستان رودباردراستان گیالن آغاز شده است کماکان ادامه دارد.



 

اینکه بر تاکید با داماش معدنی آب کارخانه معترض کارگران از شهریور،یکی 30 یکشنبه                روز
ای رسانه خبرنگار به نرسیده، جایی به شرکت این تعطیلی از جلوگیری برای ملی بانک با                  رایزنی ها

توسط بیمه شان حق نیز ماه سه از بیش و دارند معوق حقوق ماه سه حاضر حال در                   گفت:کارگران
 کارفرما پرداخت نشده است.

برای ملی بانک منصوب مدیر پیش ماه ها شرکت،افزود: در تولید وضعیت در نقصان به اشاره با                  وی
از گردش در سرمایه تامین برای تسهیالت درخواست واحد این احتمالی تعطیلی و کاهش از                 جلوگیری

نشده داده است، ناچیز نیز رقمش که درخواست این به پاسخی هیچ امروز تا که بود کرده ملی                    بانک
 است.

در خوب مشتری دارای تولیداتش آنکه علی رغم را داماش معدنی آب ملی داد:بانک ادامه کارگر                 این
نیازش مورد نقدینگی نه و کند واگذار را آن است حاضر نه داشته. نگاه بالتکلیفی حالت در است                    بازار

 برای ادامه حیات را تامین می کند.

بدنبال مزارعشان به تردد ی اجازه نداشتن به نسبت هیرمند شهرستان کشاورزان اعتراضی               *تجمع
 احداث دیوار امنیتی مرزی

به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای هیرمند کشورزان از شهریور،جمعی 27 شنبه پنج               روز

مقابل تجمع به دست مرزی امنیتی دیوار احداث بدنبال مرز آنسوی در مزارعشان به تردد اجازه                  نداشتن
ی اجازه و مرز بازگشایی خواستار و زدند بلوچستان و سیستان استان در شهرستان این جمعه                  دفترامام

 تردد به مزارعشان شدند.



از بسیاری بلوچستان، و سیستان شمال در مرزی دیوار احداث از محلی،پس خبری منبع یک گزارش                  به
بودند مشغول کشاورزی به آن در االیام قدیم از که مرز آنسوی در منطقه این مردم کشاورزی                   مزارع

 قرار گرفت.

تردد حال در مرزبانان از گیری اجازه و تردد کارت داشتن بدون کشاورزان مرزی دیوار احداث از                   قبل
 بودند.

نظامی، مختلف های ارگان به مشکل رفع برای گفتند: هیرمند شهرستان گزارش،کشاورزان              بنابهمین
 قضایی و دیگر ارگان ها مراجعه کرده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

دانستند؛ وضعیت این مسبب را سیستان و بلوچستان استاندار موهبتی علی احمد منطقه این                کشاورزان
 زیرا در جلسه ای که او با کشاورزان داشته گفته است: «مخالف تردد کشاورزان از دیوار امنیتی است.»

4 افزایش - دادند ازدست خودرا جان کاری حوادث براثر کارگر 759 جاری سال اول ماهه پنج                   *در
 درصدی

مقایسه در رقم این دادند، دست از را خود جان کار حوادث در نفر 759 جاری سال نخست ماهه پنج                       در

 با مدت مشابه سال قبل که آمار متوفیات حوادث ناشی از کار 729 نفر بود، 4.1 درصد بیشتر شده است.

آمار بیشترین متوفی 53 با شرقی آذربایجان و 55 با مازندران ،175 با تهران های استان مدت این                    در

 تلفات حوادث کار را داشته اند.

کل از کشور، قانونی پزشکی سازمان بین الملل امور و عمومی روابط کل اداره شهریور 30 گزارش                  به

است حالی در این بودند زن نفر 19 و مرد نفر 740 جاری، سال ابتدایی ماهه پنج در کار حوادث                      تلفات
 که در مدت مشابه سال قبل تعداد مردان فوت شده در حوادث کار 725 و تعداد زنان چهار نفر بود.

آمار بیشترین متوفی 53 با شرقی آذربایجان و 55 با مازندران ،175 با تهران های استان مدت این                    در
 تلفات حوادث کار را داشته اند.

 40 درصد تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی است

از سقوط کار، حوادث در مرگ علت بیشترین نیز امسال نخست ماهه پنج در گذشته، های سال                   مطابق
امسال ماهه پنج در دهد. می اختصاص خود به را حوادث این تلفات از نیمی حدود معموال که است                     بلندی

کل از نفر 306 که است افتاده اتفاق بلندی از سقوط پی در کار حوادث از ناشی های مرگ درصد 40                     
 متوفیات را در برمی گیرد.

24.2 که است داشته را کار حوادث در مرگ آمار بیشترین متوفی 184 با سخت جسم اصابت آن از                     پس
 درصد از کل تلفات به این علت مربوط می شود.

حوادث تلفات بعدی های رتبه در متوفی 36 با سوختگی و 52 با اکسیژن کمبود ،111 با گرفتگی                    برق
 کار قرار دارند. 70 نفر نیز به دالیلی دیگر در حین کار جان خود را از دست داده اند.

 کاهش 11 درصدی مصدومان حوادث کار



سال ابتدایی ماهه پنج در که کار حوادث مصدومان تعداد کشور، قانونی پزشکی سازمان آمارهای                 مطابق
مصدومان تعداد است. یافته کاهش درصد 11.1 اند، کرده مراجعه قانونی پزشکی مراکز به                جاری

مشابه مدت در رقم این که است شده ثبت نفر 402 و هزار 10 مدت این در قانونی پزشکی به                      ارجاعی
 سال قبل 11 هزار و 699 نفر بوده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 29 شهریور ماه 1399

تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضات ادامه -              
 دوباره مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر اهواز

گازگچساران و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره اخراجی پیمانی کارگران های کنش ادامه -                
 برای باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فرمانداری گچساران

و حقوق وبموقع کامل پرداخت عدم مشکل با پاکان نساجی کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه دست -                 
 حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی

مدیریت سازمان مقابل شغلی بالتکلیفی به نسبت مریوان 8 کد رانندگان اعتراضی وتجمع اعتصاب -               

 حمل و نقل بار و مسافر مریوان و حومه

به حکم اجرای برای شهریور نوزدهم چهارشنبه روزنامه نگار، و نویسنده بروجنی، صادقی خسرو -              

 زندان اوین منتقل شد 

 - کانون نویسندگان ایران:دادگاه عضو کانون  برگزار نشد

سال اول ماهه 5 طی مازندران استان در کاری حوادث براثر باخته جان کارگران درصدی 25 افزایش -                  

 جاری

 - درباره پیمان رضایی یکی از جان باختگان حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  شهر آبعلی

روغن مخزن در گازگرفتگی اثر بر آباد بستان روغن تصفیه کارگاه یک کارگر 4 ومصدومیت مرگ -                 
 سوخته

 - جان باختن یک کارگردر حومه اراک بر اثر سقوط از داربست

 - مصدومیت شدید یک کارگر 62 ساله در شهرمحمدیه براثر سقوط

تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضات              *ادامه
 دوباره مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر اهواز

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مقابل دیگر تجمعی برپایی اهوازبا صفیره پسماند سایت کارگران از شهریور،جمعی 29 شنبه               روز
ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان به اهواز شهر اسالمی شورای و شهرداری               ساختمان

 ادامه دادند.

اردیبهشت تا پارسال اسفند از گفت:کارگران ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر زن کارگران از                 یکی

سال سنوات حتی اند، نکرده دریافت حقوقی هیچ شده اند بیکار کرونا ویروس شیوع دلیل به که                  امسال
 های گذشته هم به آنها پرداخت نشده است.

دریافت وجود با پسماند مدیریت کارگران و کارمندان از بسیاری کرونا شیوع زمان در افزود:                 وی

که روزهایی در پیمانکار نکرد. پرداخت حقوقی هیچ ما به پیمانکار وجود این با بودند تعطیل                  حقوق

آمادگی ما درحالیکه نمی گیرد نظر در ما برای حقوقی می کند اعالم تعطیل را زباله تفکیک                 سایت
 حضور در محل کار را داریم.

آن از پس و دادند ما به را کار محل در حضور اجازه روز 10 تنها نیز امسال تیر در افزود: کارگر                        این

 به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد.

کامل و موقع به نشدن پرداخت و هستند خانوار سرپرست زنان سایت این کارگران بیشتر گفت:                  وی

خود نیازهای ساده ترین تامین در حتی اکنون هم کند؛ می وارد آنها به سنگینی بسیار ضربه                  حقوق
 درمانده ایم. پیمانکار با مدیران سایت صفیره دچار اختالف است و دود این اختالف در چشم ما می رود.

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی رابطه:تجمع             درهمین
 مقابل شهرداری

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای اهواز صفیره پسماند سایت 22مرداد،کارگران چهارشنبه             روز
مدیریت سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت              اعتراضشان

 پسماندشهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی زدند.

وضعیت پیمانکار، تغییر با ساله هر گفت: ای رسانه خبرنگار به دزتجمع حاضر ازکارگران                یکی
 پرداختی ها بدتر می شود و از فروردین سال جاری هم نیز کارگران هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.

هایی پیمانکار چرا باشند، جوابگو باید مسئوالن و اهواز شهرداری پسماند مدیریت سازمان افزود:                وی

نوروز عید به شدن نزدیک با سال هر ندارند؟ را کارگران حقوق پرداخت توان که کردند بکارگیری                   را
را کارگران و  نشود ها آن پرداخت به مجبور تا می کند تغییر پیمانکار سنوات، و عیدی پرداخت                   و

 شرمنده خانواده هاشان می کنند.

تومان 500هزار و 2میلیون به ما دریافتی قانون، طبق جاری سال در حقوق افزایش گفت:با درادامه                  وی

ماه 4 هم بیمه حق کند. پرداخت تومان میلیون می تواند2 تنها که می کند ادعا پیمانکار اما رسید                   خواهد
 است که پرداخت نکرده است.

وعده این از اما دادند پیگیری وعده مسئوالن از بسیاری افزود: و گفت مسئوالن بدعهدی از ادامه در                    وی

باالیی حساسیت از ما کار که بدانند باید مسئوالن نیست. کارگران جوابگو هم پیمانکار و گذشته ماه 2                  
 برخوردار است و اگر دست از کار بکشیم، شهر با مشکالت بزرگی روبه رو خواهد شد.



کارگران اختیار در بهداشتی وسایل و ابزار هیچگونه کرونایی، روزهای این در کرد: خاطرنشان                وی
بیمارستانی های زباله تفکیک که حالی در شدند مبتال کرونا به نفر 35 حدود آن پی در که ندادند                     قرار

تفکیک و می شوند وارد کارخانه به ها زباله با همراه بیمارستان های ُسرنگ و ُسُرم نیست، ما                   برعهده
 آن ها بسیار خطرناک است.

نفر 63 تعداد این از که هستند کار به مشغول سایت این در نفر 120 مجموع در که است یادآوری                      قابل
 زن و از این جمع نیز30 نفر از زنان سرپرست خانوار هستند.

گازگچساران و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره اخراجی پیمانی کارگران های کنش                *ادامه

 برای باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فرمانداری گچساران

برای گازگچساران و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره اخراجی پیمانی کارگران های                کنش

 باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فرمانداری گچساران کماکان ادامه دارد.

 

و نفت ورزش امور مربیان از جمعی هم روزها این در محلی، خبری منبع یک شهریور 29 گزارش                    به

و بود، شهرستان این نفت شرکت ورزش در مربیگری راه همین درآمدشان منبع تنها که گچساران                  گاز
اخراج مهر که است هفته ای چند می کشیدند یدک را نامش فقط نفت در بودن ثالث ارکان مزایای از                    تنها

 از شغل هم برپیشانی شان حک شده است.

به ساپنا سامانه در وثبت ساختار، وجود (با گچساران گاز و نفت ورزش امور مربیان ماهیانه                  حقوق

آکادمیک تحصیالت بعضًا و کاری سابقه سال 10 باالی غالبًا که دریافتی مستمر) ثالث ارکان                 عنوان
 هستند به یک میلیون و چهارصد هزارتومان هم نمی رسد.



و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره پیمانی کارگران اعتراضی رابطه:تجمع              درهمین
 گازگچساران نسبت به اخراج از کار مقابل فرمانداری

و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره پیمانی شهریور،کارگران 11 شنبه سه روز                صبح

گچساران شهرستان فرمانداری مقابل تجمع به دست کار از اخراج به اعتراض برای               گازگچساران
 دراستان کهگیلویه و بویراحمد زدند.

اقدامی در گچساران گاز و نفت برداری بهره شرکت محلی،مسئوالن خبری منبع یک گزارش                بنابه
و بانوان گچساران( نفت ورزش امور اداره پیمانی نیروهای به شهریورماه ابتداء از غریب و                 عجیب

 آقایان مربی) اجازه کار و فعالیت نداده است.

گچساران گاز و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره شده اخراج نیروهای شود: می                 گفته

مختلف های رشته در ساله چندین فعالیت سوابق  دارای که شهرستان این تجربه با و ارزشمند                  ازمربیان
و کشور نفت صنعت مسابقات در و کشور استان، سطح در بارها و باشند می نفت صنعت                   ورزشی

 مناطق نفت خیز جنوب برای شهرستان گچساران افتخار آفرینی کرده اند.

و حقوق وبموقع کامل پرداخت عدم مشکل با پاکان نساجی کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه                 *دست

 حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی

کردن نرم وپنجه دست درحال تهران شرق جنوب در واقع پاکان نساجی کارخانه کارگران که هاست                  ماه
 با مشکل عدم پرداخت کامل وبموقع حقوق و حق بیمه ونداشتن امنیت شغلی هستند.

جاری سال در واحد این کارگران اینکه بیان با پاکان نساجی کارخانه شهریور،کارگران 29 شنبه                 روز

علی الحساب فقط که است ماه 6 حدود ما گفتند: ای رسانه خبرنگار به نکرده اند دریافت کامل                  حقوق
 دریافت کرده ایم.

اضافه کرده ایم، صحبت کارخانه مسئوالن با بارها حقوق پرداخت برای اینکه به اشاره با کارگران                 این

از بعد خودرو نمدی قطعات تولیدکننده واحد این که دارند اذعان همواره کارخانه این مسئوالن                 کردند:

این از را خود مطالبات نتوانسته اند خودروسازان، به سفارشی محصوالت تحویل از ماه ها               گذشت
 تولیدکنندگان دریافت کنند.

شمار امروز که داشت شاغل کارگر 230 حدود کارخانه این زمانی اینکه بیان با کارگران این از                   یکی
تولید ظرفیت حداقل با می شد پرداخت موقع به کارخانه مطالبات اگر افزود: است، رسیده نفر 24 به                   آنها

 و نیروی انسانی کار نمی کردیم.

بافندگی و ریسندگی محصوالت تولید برای پیش سال 50 حدود از که کارخانه این افزود:فعالیت                 وی
 تأسیس شده است، مانند سایر واحدهای صنعتی با مشکل تامین نقدینگی مواجه است.

ندارد، مشکلی تولیدی محصوالت سفارش و فروش زمینه در واحد این اینکه بیان با معترض کارگر                  این
 تصریح کرد: در حال حاضر آنچه باعث کندی کار کارگران شده تامین نشدن مواد اولیه تولید است.

فرش ضایعات هستیم. روبرو نیز تولید اولیه مواد قیمت افزایش با اولیه مواد کمبود از جدا وی، گفته                    به
قیمت افزایش برابر چهار تا سه اکنون هم تا گذشته سال از تولید اولیه مواد عنوان به نمدی                    ومحصوالت

 داشته است.



در و می گردد باز اجتماعی وتامین دارایی مطالبات به تولیدی واحد این مشکالت عمده بخش افزود:                  او
کارگران نگرانی باعث معوقه طلب وصول برای اجتماعی وتامین دارایی اداره پافشاری بین               این

 باقیمانده از بابت آینده شغلی شده است.

قانون از استفاده با قبل سالها از که کارخانه این کارگران از شماری هنوز حال عین در وی؛ گفته                     به
 سخت وزیان آور بازنشسته شده اند از شرکت طلبکارند.

بعید کارخانه این سنگین بدهی به توجه با اینکه بیان با ادامه در کارخانه این کارگران از دیگر                    یکی
کند، تسویه اجتماعی تامین سازمان با را خود بدهی زودی این به بتواند پاکان نساجی کارخانه                  می دانم

 افزود: شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط کارگران کارخانه همچنان ادامه دار است.

مشکالت اما بودند فعالیت به مشغول پاکان کارخانه در گذشته سال چهار در کارگر 230 کرد: بیان                   وی

 و وضعیت اقتصادی سبب شد تعداد آنها در حال حاضر به 24 نفر کاهش یابد.

شرایط می توانند نیرو تعدیل با که بودند باور این بر کارخانه مسئوالن اگرچه داد: ادامه کارگر                  این
 کارخانه را بهبود بخشند اما متاسفانه این اقدام هم نتوانست رونقی در کارخانه پاکان ایجاد کند.

در تاخیر و عقب افتادگی که شد باعث کارخانه توسط کارگران تعدیل و کاهش اینکه به اشاره با                   وی

اما می دهند حقوق کارگران به ماه هر کارخانه مسئوالن داد: ادامه شود، جبران کارگران حقوق                 پرداخت
کارگران بیمه از درصدی تنها حال عین در است. علی الحساب صورت به و نیست کامل پرداختی                  حقوق

 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

می شود، بیشتر ماه هر پاکان کارخانه به بزرگ خودروساز دو بدهی مبلغ اینکه به باتوجه وی، گفته                   به

جای به می دهند ترجیح مسئوالن کارخانه، به بدهی ها ناکافی پرداخت و نکردن پرداخت دلیل به                 بنابراین
 پرداخت حقوق کامل به کارگران، مواد اولیه خریداری کنند.

داد: ادامه می کنند، استقبال پاکان شرکت محصوالت از خودروساز شرکت های اینکه بیان با ادامه در                 او

پرداخت عدم که  کرد فراموش نباید اما است مزیت هایی دارای شرکت ها این به محصوالت فروش                 اگرچه
 پول در موعد مقرر توسط شرکت های مذکور سبب می شود که کارخانه پاکان با مشکالتی مواجه شود.

کارخانه کارگران افزود: می گذرانند، را اموراتشان سختی به کارخانه کارگران اینکه به اشاره با                وی
 پاکان برای گذراندن امور خانواده، اقدام به خرید نسیه می کنند.

مدیریت سازمان مقابل شغلی بالتکلیفی به نسبت مریوان 8 کد رانندگان اعتراضی وتجمع               *اعتصاب
 حمل و نقل بار و مسافر مریوان و حومه

بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای مریوان 8 کد رانندگان شهریور، 29 شنبه                روز
و بار نقل و حمل مدیریت سازمان مقابل خودروهایشان کردن صف به وبا کشیده کار از دست                   شغلی

 مسافر مریوان و حومه اجتماع کردند.



 

شناخته برسمیت به اعتراض در مریوان، شهرستان 8 کد رانندگان از شده،جمعی ای رسانه گزارش                 بنابه
و مریوان مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان مقابل روزشنبه29شهریور خود، فعالیت های                نشدن

 حومه تجمع کردند.

کرده اند قید مریوان، شهرستان راهور پلیس رئیس به نامه ای در و دارند تاکسی دستگاه رانندگان؛25                 این

8 غیرکد رانندگانی تاکسیرانی، توسط راننده هر از تومان میلیون 15 دریافت وجود با و ماه 5 از بعد                    که
آن ها به و می ورزند خودداری آن ها شناختن رسمیت به از می کنند، جابه جا مسافر مسیرها همین در که ،                  

 اجازه کار نمی دهند.

مورد اما شدند؛ حاضر نظر مورد مسیرهای در تاکسیرانی اصرار به بار چند رانندگان، این گفته                  به
 اهانت و کتک کاری قرار گرفتند؛ چراکه این گروه از رانندگان بر خط خود احساس مالکیت دارند.

به حکم اجرای برای شهریور نوزدهم چهارشنبه روزنامه نگار، و نویسنده بروجنی، صادقی              *خسرو
 زندان اوین منتقل شد 

 کانون نویسندگان ایران:مرور (٣)؛ خسرو صادقی بروجنی

آزادی از دفاع و سانسور با مبارزه عرصه ی فعاالن و نویسندگان وضعیت "مرور" زیرصفحه ی                در
 بیان که به هر شکلی از جمله زندانی شدن زیر فشار قرار گرفته اند، مرور می شود.

 در این نوبت وضعیت خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار را مرور می کنیم.



*** 

به حکم اجرای برای شهریور نوزدهم چهارشنبه روزنامه نگار، و نویسنده بروجنی، صادقی              خسرو
  زندان اوین منتقل شد .

دادسرای در بازجویی و احضار جلسه چند متعاقب ،١٣٩٨ سال اردیبهشت ١٩ تاریخ در بار نخستین                  او
به قرار آن وی، بازداشت قرار صدور از پس و شد اتهام تفهیم اوین، زندان مقدس) (شهید ٣٣                    ناحیه ی

آخر اداری وقفه ی دلیل به و آن تأمین تا وثیقه تعیین زمان از کرد. تغییر تومانی میلیون ٣٠٠                    وثیقه ی
مرداد ۶ تاریخ در او دادگاه جلسه ی برد. سر به موقت بازداشت در اردیبهشت ٢٣ ١٨تا تاریخ از                    هفته

سال همان ماه بهمن در و شد برگزار مقیسه محمد قاضی ریاست به انقالب دادگاه ٢٨ شعبه ی در                    ماه

امنیت علیه تبانی و «اجتماع نظام»، علیه «تبلیغ اتهام                    های به زندان سال هشت به او محکومیت                  حکم
پیام وی وکیل تالش از پس نهایتًا که شد. صادر اسالمی» جمهوری بنیانگذار به «توهین و                  کشور»

این از سال «هفت نظام»، علیه «تبلیغ اتهام برداشتن با نظر تجدید دادگاه ٣۶ شعبه ی زنوزی،                  ابوطالبی
اسالمی» جمهوری بنیانگذار به «توهین و کشور» امنیت علیه تبانی و «اجتماع اتهام دو به را                  محکومیت

سال ۵ یعنی اشد مجازات اسالمی، مجازات قانون ١٣۴ ماده به استناد با میزان این از که کرد                    تائید
 زندان برای وی قابل اجراست.

در پژوهش ضمن اخیر سال های در و است جامعه شناسی دانش آموخته ی بروجنی، صادقی              خسرو
کتاب است. نوشته زمینه این در متعددی مقاالت ایران، سیاسی اقتصاد و نئولیبرالیسم               حوزه ی

(H&S Media) مدیا اچ.اند.اس نشر توسط که اوست مقاالت از مجموعه ای نقد» بوته در                «نئولیبرالیسم

١٣٩٠ سال در پرسش انتشارات را نابرابری» و «جهانی سازی او دیگر کتاب شد. منتشر انگلستان                 در
 منتشر کرد. صادقی همچنین عضو هیئت تحریریه ی ماهنامه ی قلمرو رفاه است.

پس و بازداشت غربی، آذربایجان استان به سفری طی جاری سال مرداد ٢٨ در بروجنی صادقی                  خسرو

از شد. منتقل اوین زندان به حبس سال هفت حکم اجرای برای ماه شهریور ١٩ چهارشنبه روز، ٢٣                    از
 وضعیت فعلی او در زندان خبری منتشر نشده است.

 *کانون نویسندگان ایران:دادگاه عضو کانون  برگزار نشد

 محاکمه ی آرش گنجی به دلیل غیبت قاضی مقیسه امروز  برگزار نشد.

٢٩ امروز بود، شده فرستاده گنجی آرش وکیل زرافشان ناصر برای پیش تر که ابالغیه ای                طبق

٢٨ شعبه ی در ایران نویسندگان کانون دبیران هیئت منشی و مترجم گنجی آرش دادگاه باید                 شهریور

حضور عدم سبب به اما شدند؛ حاضر دادگاه در او وکیل و آرش می شد. برگزار اسالمی انقالب                   دادگاه
 قاضی مقیسه، رئیس دادگاه، محاکمه گنجی به بعد موکول شد.

سال اول ماهه 5 طی مازندران استان در کاری حوادث براثر باخته جان کارگران درصدی 25                  *افزایش

 جاری

55 امسال ماه پنج طی کار حوادث از ناشی میر و مرگ : گفت استان قانونی پزشکی کل                    مدیر

 نفر(همگی مرد) هستند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشت.



آمار کل از اینکه بیان با وی ، مازندران قانونی پزشکی کل اداره عمومی شهریورروابط 26 گزارش                   به
سال ماهه پنج در موجود آمارهای اساس بر : ،افزود هستند مجرد بقی ما و متاهل نفر 42 شده                     فوت

دهد می اختصاص خود به را کار حوادث از ناشی مرگ های اول رتبه فوتی 25 با بلندی از سقوط                     جاری
مرگ بعدی های رتبه در فوتی یک با سایر و 2 با سوختگی ، 11 با سخت جسم ، 16 با گرفتگی برق                         و

 بر اثر حوادث کار قرار دارند.

با کار حوادث از ناشی مرگ های بیشترین امسال ماهه پنج :در افزود مازندران قانونی پزشکی کل                  مدیر
 13 مورد در مرداد ماه و کمترین آن با 7 مورد در فروردین ماه ثبت شده  است .

 *درباره پیمان رضایی یکی از جان باختگان حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  شهر آبعلی

آبعلی: برف شهر مجتمع در آوار ریزش حادثه باختگان جان از یکی رضایی» «پیمان مهندس                 خانواده

 پیمان تحصیالت عالیه داشت و در زمان حادثه به عنوان سرپرست،مسئولیت کارگاه را بر عهده داشت.

 

افزودند:پیمان ای رسانه خبرنگار گتتگوبا در شهریور،آنها 29 بتاریخ شده ای رسانه گزارش               برپایه

 حدودا 14 سال سابقه کار در پروژه های عمرانی را داشت و مدت یک سال بود که ازدواج کرده بود.

پیمان حادثه روز در که شنیده ایم که اینطور : گفتند آبعلی برف شهر مجتمع مرگبار حادثه درباره                   آنها

زیر را بودند تاسیساتی کارگران از که را همکارانش از نفر دو صدای ناگهان که بود کار                   مشغول
خود پیمان معلوم قرار از می خواستند. نجات و می زدند فریاد که می شنود کانال داخل در خاک                  خروارها

دهد، نجات را دو آن تا می رساند کانال داخل داشته برعهده آنهارا سرپرستی که همکارانش به بی وقفه                   را

یکی همانند خود همکاران از یکی نجات با و زد رقم برایشان دیگری سرنوشت روزگار اینکه از                   غافل
 دیگر از کارگران گرفتار خروارها خاک می شود و جان می بازد.



بیهوده وی نجات برای آنها تالش اما می رسانند پیمان به را خود بالفاصله کردند:امدادگران اضافه                 آنها
 بوده و او در محل جان خود را از دست می دهد.

با جوان مهندس این بدن اعضای از قسمت هایی تحقیقات تکمیل از پس قانونی پزشکی در معلوم قرار                   از

 موافقت خانواده انسان دوست وی برای اهدا به بیماران نیازمند جدا شده است.

 درهمین رابطه:  مرگ ومصدومیت 4 کارگر در حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  شهر آبعلی

تاسیساتی کانال یک داخل به خاکبرداری آوار براثرریزش کارگر شهریور،2 26 چهارشنبه روز               صبح
 در مجتمع برف  شهر آبعلی جان باختند و 2 کارگر دیگر مصدوم شدند.

روغن مخزن در گازگرفتگی اثر بر آباد بستان روغن تصفیه کارگاه یک کارگر 4 ومصدومیت                 *مرگ

 سوخته

روغن تصفیه کارگاه یک در سوخته روغن مخزن کردن تمیز کار حین ساله 54 و 35 ، کارگر32 3                   

خودرا جان گازگرفتگی براثر شرقی آذربایجان استان در بستان آباد شهرستان گورچین روستای              در
 ازدست دادند ویک کارگر دیگردراین حادثه  مسموم وبه بیمارستان منتقل شد.

 *جان باختن یک کارگردر حومه اراک بر اثر سقوط از داربست

از یکی در احداث دست در ساختمانی در کار حین ساله 42 کاگر شهریور،یک 28 جمعه روز                   عصر
 روستاهای اراک بر اثر سقوط از داربست در دم جانش را ازدست داد.

 *مصدومیت شدید یک کارگر 62 ساله در شهرمحمدیه براثر سقوط

شهرمحمدیه فاز2 در کاره نیمه ساختمان دریک کار حین ساله 62 کارگر شهریور،یک 29 شنبه                 روز

و نخاعی آسیب دچار یازدهم طبقه به سیزدهم طبقه از سقوط درپی قزوین استان در البرز                  شهرستان
 ترومای سر و گردن شد وبه بیمارستان انتقال یافت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 28 شهریورماه 1399

زادروزش درسالگرد برسرمزارش بهبودی نوید یادمان مراسم ازبرگزاری مانع سرکوب نیروهای -            
 شدند

 - برگزاری مراسم چهلمین روز جان باختن مصطفی صالحی در قبرستان شهر کهریزسنگ

 - گرامیداشت خاطره جانباختگان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی

دانشگاه دانشجویی فعالین توسط مزارش سر بر سالگیش زادروز28 در قرا رمضانی بهنود بزرگداشت -               
 نوشیروانی بابل وخانواده اش

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - کانون نویسندگان ایران:برگزاری دادگاه آرش گنجی

زادروزش درسالگرد برسرمزارش بهبودی نوید یادمان مراسم ازبرگزاری مانع سرکوب            *نیروهای
 شدند

در 98 ماه آبان اعتراضات باختنگان جان از بهبودی نوید وخانواده شهریور،نزدیکان 27 شنبه پنج                 روز
زادروزش سالگرد بمناسبت وی یادمان مراسم برگزاری قصد تهران دراستان حسن خان) (قلعه              شهرقدس

امنیتی نیروهای که داشتند گیالن دراستان سرا صومعه شهرستان زرمیخ درگوراب وی مزار برسرا                را
 واطالعاتی با بستن درب ورودی قبرستان مانع ازبرگزاری این یادمان شدند.

 



عمه ی و مادر،پدر اطالعاتی منظورنیروهای همین اجتماعی،به های درشبکه منتشره گزارشات             بنابه
 نوید بهبودی هم از صبح روزپنج شنبه بازداشت ودر پایان روزآزاد شدند.

 

 روز جمعه 28 شهریور مادرزنده یاد نوید بهبودی نوشت:

ببوسم تورو زیبای چهره را تو ماه روی نتونستم هرسال مانند من توبود تولد روز دیروز جان                   «نوید
 نویدم پسرم وحاال نزاشتن حتی بیام پیشت وسنگت راببوسم»

 *برگزاری مراسم چهلمین روز جان باختن مصطفی صالحی در قبرستان شهر کهریزسنگ



شهر قبرستان در صالحی مصطفی باختن جان روز چهلمین مراسم شهریور، 27 شنبه پنج                روز
 کهریزسنگ در استان اصفهان با شرکت تعدادی از نزدیکان وخانواده وی برگزارشد.

 مصطفی صالحی در جریان اعتراضات دی ماه 96شهر کهریزسنگ بازداشت و روز 15 مرداد 99

 در سن 30سالگی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

 *گرامیداشت خاطره جانباختگان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی

به سپاه موشکی حمله جانباختگان های وخانواده دوستان،آشنایان از شهریور،جمعی 27 شنبه پنج               روز

یاد شعارهایی وسردادن سخنرانی گلباران،ایراد وبا سقوط محل حضوردر با اوکراینی             هواپیمای
 عزیزانشان را گرامی داشتند.

 

تعدادی دیکتاتور»ازطرف بر «مرگ شعار سردادن از حاکی اجتماعی های شبکه در منتشره های                فیلم
 ازشرکت کنندگان در مراسم می باشد.

دانشگاه دانشجویی فعالین توسط مزارش سر بر سالگیش زادروز28 در قرا رمضانی بهنود               *بزرگداشت
 نوشیروانی بابل وخانواده اش

چهارشنبه شب در بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دو ترم دانشجوی 1371 متولد قراء رمضانی                بهنود

قانونی پزشکی ی اولیه گزارش دو شد. کشته بسیجی نیروهای توسط و تهران شهر در 1389                  سوری
  حاکی از“مرگ بر اثر ضربات متعدد شی سخت به سر” می باشد.



تهران شهر در مراسمی هیچگونه برگزاری ی اجازه دانشجو این تصاویر کردن پاره با امنیتی                 نیروهای
قائم شهرستان توابع از قراخیل روستای در زادگاهش در اسفند89 27 جمعه روز پیکرش و ندادند                  را

 شهر دراستان مازندران دفن شد.

 

 بخشی از گفتگوی یکی از دوستان بهنود رمضانی در باره چگونگی به قتل رساندن وی:

 - در مورد اتفاقی که افتاد توضیح دهید.

چندتا و کردیم تهیه دستی نارنجک ساخت برای موادی سوری چهارشنبه از قبل روز چهار سه                  ما
  نارنجک ساختیم. بعد در

  .......روزچهارشنبه سوری به میدان 22 محله نارمک که محله ی چندتا از دوستان بود رفتیم.

آن که کردیم حرکت پارس تهران دوم فلکه از که ظهر از بعد 4 ساعت از بود. وحشتناک امنیتی                     جو
200 تا 150 محله آن چون رفتیم نارمک به بعد بود. مامور قدم به قدم و بودند کرده ُقُرق کامال را                       قسمتها

هرحال به است. نیاز زیادی خیلی نیروی بگذارن هم 10مامور هرکدام برای بخواهند اگر و دارد                  میدان

سیاسی اعتراض میدان آن در زدند.ما می گشت دائما سوار موتور های دسته صورت به امنیتی                  نیروهای
در که بودیم معتقد بلکه نباشیم اعتراض موافق اینکه نه نداشتیم. سیاسی قصد هم خودمان و ندیدیم                   خاصی

 آن شب خاص صرفا باید شادی کنیم.

که بودند طوری ها دسته این میدان. داخل ریختند موتورسوار مامورهای از دسته یک 6 ساعت                  حدود

پوشیده کامال ویژه یگان نیروهای ترکشان در ولی بودند تجهیزات با کامال بسیجیهایی بود جلو که                  کسانی



مجددا 8مامورها ساعت حدود میدان. داخل برگشتیم بعد ربع یک و کردیم فرار ما بعد بودند. مجهز                   و
در جوان پسر 50-40 حدود فقط و بود شده شلوغ خیلی 22 میدان شد. تکرار قبلی داستان و کردند                     حمله

2-3نفر و بهنود همراه به من و بودند شده متفرق مردم و خلوت میدان که شب آخر بعد بودیم. میدان                      این
پایین اصلی خیابان وارد موتورسوار دسته دیدیم که کردیم می صحبت و بودیم ایستاده میدان داخل                  دیگر

ثانیه چند از بعد کردم. فرار من که کردند حمله به شروع یکباره و دهند می خالصی گاز و شده                      میدان

است. فرار مشغول باشد بسیجی کردم نمی فکر ابتدا من که کوتاه ریشهای با پسر یک که دیدم                    برگشتم
فکر اصال که ابتدا کشتند. و ریختند بسیجیها کشتند، آی زند: می داد خیابان پایین در خانم یک که دیدم                      بعد

فریاد و کنن می دنبال را بسیجی پسر آن محل آن های بچه از تا دو دیدم باشد. شده کشته بهنود کردم                        نمی
به سفید سمند یک سوار و پرید بسیجی پسر دیدم که دویدم دنبالش هم من کشته. زده این که زنند                      می

 شماره پالک ۴۴ایران-٢۴۶س۶١ شد و فرار کرد.

 - آن پسر بسیجی بود؟ چه لباسی داشت؟

آن در داشت. شخصی لباس که کنم می فکر و ندارم خاطر به دقیقا را لباسش بود. بسیجی مطمئنم                     بله

کند کمک و افتاده اتفاقی چه ببیند که ایستد می بلکه کند نمی فرار هیچکسی شده کشته کسی که                     شرایط
 مگر اینکه خودش کشته باشد.

بودند دیده را صحنه که دوستان از تا دو یکی بود. نکرده حرکت هم قدم 10 بود که محلی از                      بهنود
کامال بودند(که زده دور راه از سیمی الکتریکی شوک با را بهنود ابتدا ظاهرا که کردند می                   تعریف

و سیاه صورتش و بدن که دیدم بهنود سر باالی برگشتم من خورد. می لیز بهنود هم بعد نیستیم)                     مطمئن

تکه تکه بدنش که اند نوشته سایتها برخی اینکه و بود نشده خارج او از هم خون قطره یک و شده                       کبود
  شده کامال کذب است.

 - نیروهای یگان ویژه چه شدند؟

فرار و زدند گفتند می ها بچه که ندیدم نیرویی هیچ برگشتم و کردم دنبال را بسیجی اینکه از بعد                      من
 کرند. کال بسیجیها و یگان ویژه با هم بودند.

 چه اتفاقی برای پیکر بهنود افتاده بود؟

راستش پای ران استخوان کرد. تایید را جزئیات هم قانونی پزشکی گواهی بعد و دیدم را بهنود پیکر                    من
که بود شکسته گردنش بود. شکسته راستش یا چپ دست بود. ترکیده هایش بیضه از یکی بود. شده                    خرد

به که بود سختی ضربات مرگ علت بلکه میرد نمی و شود می نخاع قطع فرد گردن، شکستن با                     حتی

پاره مغز رگهای بود شده باعث که زدند ضربه سرش به چیزی چه با نیست معلوم بود. شده وارد                     سرش
 شود و خونریزی مغزی کند. بعد با آمبوالنس به بیمارستان الغدیر بردیم که گفتند تمام کرده.

 *کانون نویسندگان ایران:برگزاری دادگاه آرش گنجی

دادگاه ٢٨ شعبه ی در ایران نویسندگان کانون عضو و مترجم گنجی آرش دادگاه شهریور ٢٩ شنبه                  روز
 انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.

که شد برگزار اسالمی انقالب دادگاه ٢٨ شعبه در گنجی آرش محاکمه ی جلسه ی اولین خرداد ٢۵                  روز
رئیس مقیسه قاضی همه، ابن با افتاد. تعویق به محاکمه جلسه ی موارد، برخی بودن نامفهوم دلیل                  به



شد. بازداشت او نتیجه در داد، افزایش تومان میلیارد سه به را گنجی تومانی میلیون ۴۵٠ وثیقه                   دادگاه

شد. آزاد اوین بازداشتگاه از دادرسی مراحل پایان تا و موقتا خرداد ٣١ روز گنجی وثیقه تامین از                    پس

و «عضویت و نظام» علیه «تبلیغ ملی»، امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و «اجتماع او                  اتهام های
  همکاری با گروهک مخالف نظام» است. گنجی این اتهام ها را رد کرده است.

بعد روز دو شد. منتقل نامعلوم مکان به و بازداشت نامعلوم دالیل به گذشته سال ماه دی یکم روز                     او
کانون او بازداشت به اعتراض در دارد. قرار بازجویی تحت اوین زندان ٢٠٩ بند در شد                  معلوم

آرش کردند. منتشر اعتراضی بیانیه های آمریکا پن نیز و نویسندگان از بسیاری و ایران                نویسندگان
اوین زندان از دادگاه برگزاری تا تومانی میلیون ۴۵٠ قرار تامین با بازداشت هفته چهار از پس                   گنجی

 آزاد شد.

 صبح روز شنبه ٢٩ شهریور آرش گنجی باید در جلسه دادگاه حاضر شود.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 شهریور ماه 1399

 - برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری بر سر مزارش در روستای سنگر شیراز

 - حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

بلوچستان و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران اعتراضی تجمع -              
 نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 مقابل دفتر کارگاه

حقوق نازل وسطح استخدامی وضعیت به نسبت دهدشت شهرداری موقت قرارداد کارگران اعتراض -              
 باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور

باالی های ودریافتی ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضات ادامه -                

 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 - عدم پرداخت 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج

 - محاکمه ناهید فتحعلیان در دادگاه انقالب تهران بدلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98

 - ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهر کرج

 *برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری بر سر مزارش در روستای سنگر شیراز

سنگر روستای در مزارش سر بر افکاری نوید یاد زنده گرامیداشت مراسم شهریور، 27 شنبه پنج                  روز

 شیرازبرگزارشد.
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نفر ها ده شرکت با مراسم این شکوه با برگزاری از حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره های                   فیلم
 وبرافراشتن پالکاردها برسر مزارش  در روستای زادگاهش می باشد.

 *حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

بود تپه هفت کارگران اعتصاب روز پنجمین و نود با مصادف که ١٣٩٩ شهریور ٢٧ پنجشنبه                  امروز
زدند. خود حقوق احقاق برای اعتراض به دست شرکت مدیریت مقابل در تجمع با کارگران از                  تعدادی

جافرپور شرکت- بازرسی مسئول توسط کارگران به فحاشی و سرد سالح با حمله با گذشته روز                  تجمع

منطقه مردم و کارگران اعتراض موجب که بود شده همراه است- شوش دادگستری رئیس خواهرزاده                 که
 شد.

از حمایت و اعتصابی کارگران با مقابله برای نظری-دادستان همراهی و چگنی جعفری دستور                به

با تا شد شرکت وارد شورش ضد #یگان_ویژه امروز کارفرما، به وابسته اوباش و اراذل و                  جافرپور
 تجمع کارگران برخورد کند.

و آمیز مسالمت و تجمع علت توضیح به شروع بودند غیرنیشکری همکاران از که کننده تجمع                  کارگران
 قانونی بودن تجمع حق طلبانه خود کردند.

 کارگران اعتصابی با خونسردی و هشیاری با موضوع برخورد کردند تا درگیری احتمالی رخ ندهد.

یگان حضور آمیز خشونت چهره حضور با تپه هفت کارگران اعتصاب روز پنجمین و نود ترتیب                  بدین
 ویژه همراه شد.

همکارن کار به بازگشت قول که مسئولینی بودند، داده را ید خلع فوری اجرای وعده و قول که                    مسئولینی
با اوباش اراذل عوض در و اند رفته فرو کامل سکوت در همگی بودند داده را                  فصلی-غیرنیشکری

 شمشر به کارگران اعتراض میکنند و یگان ویژه ضد شورش برای اعتصاب شکنی به شرکت میفرستند.



مقدار به رنگ پر بسیار حالت از بلکه نمیشود تمام هرگز اعتصاب تپه، هفت در که بدانند خوب                    مسئولین
صورت به مثال و میکند سرباز دوباره و سرعت به اما میکند پیدا تغییر موقت صورت به تری                    کمرنگ

 تجمعات گسترده درون شهر ادامه پیدا میکند.

بخش این ید خلع در تسریع راه تنها میکنیم. دعوت بیشتر هرچه اتحاد و هشیاری به را عزیز                    همکاران

و مختلف، های بخش از اخراجی همکاران تمام کار به بازگشت راه تنها اختالسگر، و فاسد                  خصوصی
برای ما است. باشکوه و پرشمار اعتصابات و تجمعات احیای تنها و تنها ما، معوقه حقوق تمامی                   احقاق

 پیگیری این مطالبات به هیچ وجهی دست از اعتراض به شکل های مختلف برنخواهیم داشت!

 زنده باد هفت تپه- زنده باد اتحاد

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف پنج شنبه - ٢٧ شهریور ١٣٩٩

بلوچستان و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران اعتراضی              *تجمع
 نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 مقابل دفتر کارگاه

و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران شهریورماه، 27 شنبه پنج                روز

عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس زابل)برای کویر سازه             بلوچستان(شرکت
 پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 دست به تجمع مقابل دفتر کارگاه زدند.

 

 درهمین رابطه:

هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6 پرداخت عدم -1                

 کشاورزی سیستان و بلوچستان

و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6                
 بلوچستان پرداخت نشده است.



گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به هکتار 46هزار طرح کارگران از شهریور،یکی 26 شنبه سه                 روز
 بیش از 6 ماه است که حقوق و عیدی خود را دریافت نکرده ایم.

ناچار به که است شده باعث جاری سال در اساسی کاالهای گرانی و زندگی سخت اوضاع افزود:                   وی

 اقالم غیر ضروری منزلمان را به فروش کنیم تا بتوانیم شکم خانواده را سیر نگه داریم.

آن از طرح مجریان خود تنها که دارد بسیاری های پاش و ریخت هکتار هزار 46 طرح داد:                    اوادامه

 بهره می برند اما برای حقوق کارگران می گویند بودجه نداریم.

بیشتر رسد می نظر به و نیستند منطقه خود بومی هکتار 46هزار طرح مهندسان از یک هیچ گفت:                    وی
 از اجرای کار به فکر حقوق و مزایای خود باشند.

مقابل حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت سیستان دشت به آبرسانی طرح کارگران اعتراضی تجمع -2                 
 اداره جهاد کشاورزی شهرستان زابل

به اعتراض جنوب)برای چکاد سیستان(شرکت دشت به آبرسانی طرح کارگران تیر، 23 دوشنبه               روز
جهاد وزارت طرح این اصلی کارفرمای ساختمان مقابل تجمع به دست حقوق ماه 7 پرداخت                 عدم

 کشاورزی درشهرستان زابل زدند.

حقوق نازل وسطح استخدامی وضعیت به نسبت دهدشت شهرداری موقت قرارداد کارگران              *اعتراض

 باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور

وزارت روستایی و شهری امور توسعه و عمران معاون سفر با شهریورهمزمان 27 شنبه پنج                 روز

تجمع با بویراحمد و کهگیلویه استان در شهر این شهرداری کارگران از دهدشت،جمعی به                کشور
 وامضای طومار اعتراضشان را نسبت به وضعیت استخدامی وسطح نازل حقوق بنمایش گذاشتند.



 

باالی های ودریافتی ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضات                *ادامه
 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

استان در یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان حقوق از بخشی ( 99 ماه شهریور 26 ) تاریخ تا که حالی                     در
دانشگاه رئیسه هیأت کارآنه و حقوقی فیش های از عکس هایی است نشده پرداخت بویراحمد و                کهگیلویه

دریافت باالیی حقوق و کارآنه دانشگاه رئیسه هیأت می دهد، نشان که شد منتشر یاسوج پزشکی                 علوم
هستند، کرونا ویروس با مقابله مقدم خط در که درمانی کادر و پرستاران که است حالی در این و                     می کنند

  کارآنه و پاداش کمتری دریافت می کنند.

 تصویر یک فیش حقوقی برگرفته از یک منبع خبری محلی:



 

مطالبات ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضی رابطه:تجمع               درهمین
 مقابل 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.

 *عدم پرداخت 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج

 خبرکوتاه: 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نشده است.

 *محاکمه ناهید فتحعلیان در دادگاه انقالب تهران بدلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98
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در شرکت بدلیل فرهنگی کنشگر و بازنشسته معلم فتحعلیان شهریور،ناهید 26 چهارشنبه              روز
تهران انقالب دادگاه 15 شعبه در ملی امنیت علیه تبانی و اجتماع اتهام به 98و ماه آبان                   اعتراضات

 محاکمه شد.

 *ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهر کرج

مورد احداث حال در ساختمان یک در کار حین ساختمانی کارگر شهریور،یک 26 چهارشنبه                روز

 ضرب وشتم پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهرکرج قرار گرفت.

لگد و مشت زیر را کارگر یک همزمان شهرداری مامور چند اجتماعی های درشبکه منتشره های                  فیلم
 خود گرفته اند .

پلیس توسط ساختمانی کارگر یک شتم و ضرب ، کرج محمدشهر شهردار شهریور، 27 شنبه پنج                  روز

گفت: و کرد تائید شهر این در را شهر محمد شهرداری به وابسته خصوصی شرکت یک                  ساختمان
 عوامل ضرب و شتم این کارگر ساختمانی اخراج شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 شهریور ماه 1399

 - برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری بر سر مزارش در روستای سنگر شیراز

 - حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

بلوچستان و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران اعتراضی تجمع -              
 نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 مقابل دفتر کارگاه

حقوق نازل وسطح استخدامی وضعیت به نسبت دهدشت شهرداری موقت قرارداد کارگران اعتراض -              
 باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور

باالی های ودریافتی ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضات ادامه -                
 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 - عدم پرداخت 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج

 - محاکمه ناهید فتحعلیان در دادگاه انقالب تهران بدلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98

 - ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهر کرج

 *برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری بر سر مزارش در روستای سنگر شیراز

سنگر روستای در مزارش سر بر افکاری نوید یاد زنده گرامیداشت مراسم شهریور، 27 شنبه پنج                  روز
 شیرازبرگزارشد.
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نفر ها ده شرکت با مراسم این شکوه با برگزاری از حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره های                   فیلم
 وبرافراشتن پالکاردها برسر مزارش  در روستای زادگاهش می باشد.

 *حضور یگان ویژه داخل شرکت هفت تپه برای تقابل با کارگران اعتصابی

بود تپه هفت کارگران اعتصاب روز پنجمین و نود با مصادف که ١٣٩٩ شهریور ٢٧ پنجشنبه                  امروز
زدند. خود حقوق احقاق برای اعتراض به دست شرکت مدیریت مقابل در تجمع با کارگران از                  تعدادی

جافرپور شرکت- بازرسی مسئول توسط کارگران به فحاشی و سرد سالح با حمله با گذشته روز                  تجمع

منطقه مردم و کارگران اعتراض موجب که بود شده همراه است- شوش دادگستری رئیس خواهرزاده                 که
 شد.

از حمایت و اعتصابی کارگران با مقابله برای نظری-دادستان همراهی و چگنی جعفری دستور                به

با تا شد شرکت وارد شورش ضد #یگان_ویژه امروز کارفرما، به وابسته اوباش و اراذل و                  جافرپور
 تجمع کارگران برخورد کند.

و آمیز مسالمت و تجمع علت توضیح به شروع بودند غیرنیشکری همکاران از که کننده تجمع                  کارگران
 قانونی بودن تجمع حق طلبانه خود کردند.

 کارگران اعتصابی با خونسردی و هشیاری با موضوع برخورد کردند تا درگیری احتمالی رخ ندهد.

یگان حضور آمیز خشونت چهره حضور با تپه هفت کارگران اعتصاب روز پنجمین و نود ترتیب                  بدین
 ویژه همراه شد.

همکارن کار به بازگشت قول که مسئولینی بودند، داده را ید خلع فوری اجرای وعده و قول که                    مسئولینی
با اوباش اراذل عوض در و اند رفته فرو کامل سکوت در همگی بودند داده را                  فصلی-غیرنیشکری

 شمشر به کارگران اعتراض میکنند و یگان ویژه ضد شورش برای اعتصاب شکنی به شرکت میفرستند.



مقدار به رنگ پر بسیار حالت از بلکه نمیشود تمام هرگز اعتصاب تپه، هفت در که بدانند خوب                    مسئولین
صورت به مثال و میکند سرباز دوباره و سرعت به اما میکند پیدا تغییر موقت صورت به تری                    کمرنگ

 تجمعات گسترده درون شهر ادامه پیدا میکند.

بخش این ید خلع در تسریع راه تنها میکنیم. دعوت بیشتر هرچه اتحاد و هشیاری به را عزیز                    همکاران

و مختلف، های بخش از اخراجی همکاران تمام کار به بازگشت راه تنها اختالسگر، و فاسد                  خصوصی
برای ما است. باشکوه و پرشمار اعتصابات و تجمعات احیای تنها و تنها ما، معوقه حقوق تمامی                   احقاق

 پیگیری این مطالبات به هیچ وجهی دست از اعتراض به شکل های مختلف برنخواهیم داشت!

 زنده باد هفت تپه- زنده باد اتحاد

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف پنج شنبه - ٢٧ شهریور ١٣٩٩

بلوچستان و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران اعتراضی              *تجمع
 نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 مقابل دفتر کارگاه

و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران شهریورماه، 27 شنبه پنج                روز

عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس زابل)برای کویر سازه             بلوچستان(شرکت
 پرداخت 6 ماه حقوق وعیدی سال 99 دست به تجمع مقابل دفتر کارگاه زدند.

 

 درهمین رابطه:

هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6 پرداخت عدم -1                

 کشاورزی سیستان و بلوچستان

و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6                
 بلوچستان پرداخت نشده است.



گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به هکتار 46هزار طرح کارگران از شهریور،یکی 26 شنبه سه                 روز
 بیش از 6 ماه است که حقوق و عیدی خود را دریافت نکرده ایم.

ناچار به که است شده باعث جاری سال در اساسی کاالهای گرانی و زندگی سخت اوضاع افزود:                   وی

 اقالم غیر ضروری منزلمان را به فروش کنیم تا بتوانیم شکم خانواده را سیر نگه داریم.

آن از طرح مجریان خود تنها که دارد بسیاری های پاش و ریخت هکتار هزار 46 طرح داد:                    اوادامه

 بهره می برند اما برای حقوق کارگران می گویند بودجه نداریم.

بیشتر رسد می نظر به و نیستند منطقه خود بومی هکتار 46هزار طرح مهندسان از یک هیچ گفت:                    وی
 از اجرای کار به فکر حقوق و مزایای خود باشند.

مقابل حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت سیستان دشت به آبرسانی طرح کارگران اعتراضی تجمع -2                 
 اداره جهاد کشاورزی شهرستان زابل

به اعتراض جنوب)برای چکاد سیستان(شرکت دشت به آبرسانی طرح کارگران تیر، 23 دوشنبه               روز
جهاد وزارت طرح این اصلی کارفرمای ساختمان مقابل تجمع به دست حقوق ماه 7 پرداخت                 عدم

 کشاورزی درشهرستان زابل زدند.

حقوق نازل وسطح استخدامی وضعیت به نسبت دهدشت شهرداری موقت قرارداد کارگران              *اعتراض

 باتجمع و امضایی طومارهمزمان با سفر معاون وزیرکشور

وزارت روستایی و شهری امور توسعه و عمران معاون سفر با شهریورهمزمان 27 شنبه پنج                 روز

تجمع با بویراحمد و کهگیلویه استان در شهر این شهرداری کارگران از دهدشت،جمعی به                کشور
 وامضای طومار اعتراضشان را نسبت به وضعیت استخدامی وسطح نازل حقوق بنمایش گذاشتند.



 

باالی های ودریافتی ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضات                *ادامه
 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

استان در یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان حقوق از بخشی ( 99 ماه شهریور 26 ) تاریخ تا که حالی                     در
دانشگاه رئیسه هیأت کارآنه و حقوقی فیش های از عکس هایی است نشده پرداخت بویراحمد و                کهگیلویه

دریافت باالیی حقوق و کارآنه دانشگاه رئیسه هیأت می دهد، نشان که شد منتشر یاسوج پزشکی                 علوم
هستند، کرونا ویروس با مقابله مقدم خط در که درمانی کادر و پرستاران که است حالی در این و                     می کنند

  کارآنه و پاداش کمتری دریافت می کنند.

 تصویر یک فیش حقوقی برگرفته از یک منبع خبری محلی:



 

مطالبات ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج جلیل بیمارستان کارکنان اعتراضی رابطه:تجمع               درهمین
 مقابل 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.

 *عدم پرداخت 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج

 خبرکوتاه: 6 ماه حقوق کارگران شهرداری یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت نشده است.

 *محاکمه ناهید فتحعلیان در دادگاه انقالب تهران بدلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه 98

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-02_21-38-57.jpg
https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-02_21-39-11.jpg


در شرکت بدلیل فرهنگی کنشگر و بازنشسته معلم فتحعلیان شهریور،ناهید 26 چهارشنبه              روز
تهران انقالب دادگاه 15 شعبه در ملی امنیت علیه تبانی و اجتماع اتهام به 98و ماه آبان                   اعتراضات

 محاکمه شد.

 *ضرب و شتم یک کارگر ساختمانی توسط پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهر کرج

مورد احداث حال در ساختمان یک در کار حین ساختمانی کارگر شهریور،یک 26 چهارشنبه                روز

 ضرب وشتم پلیس ساختمان وابسته به شهرداری محمد شهرکرج قرار گرفت.

لگد و مشت زیر را کارگر یک همزمان شهرداری مامور چند اجتماعی های درشبکه منتشره های                  فیلم
 خود گرفته اند .

پلیس توسط ساختمانی کارگر یک شتم و ضرب ، کرج محمدشهر شهردار شهریور، 27 شنبه پنج                  روز

گفت: و کرد تائید شهر این در را شهر محمد شهرداری به وابسته خصوصی شرکت یک                  ساختمان
 عوامل ضرب و شتم این کارگر ساختمانی اخراج شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 26 شهریورماه 1399

تامین گل اداره مقابل مستمری نازل سطح به نسبت اهواز بازنشسته کارگران اعتراضی تجمع -               
 اجتماعی خوزستان

 - تجمع داوطلبان جمعیت هالل احمر مقابل مجلس برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی

 - ادامه اعتراضات کارگران پیمانی بیمارستان دهدشت نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6 پرداخت عدم -                
 کشاورزی سیستان و بلوچستان

 - اعتراض جمعی از اهالی زاهدان نسبت به عدم توزیع کپسول گاز با بستن خیابان

مسئوالن خیالی بی و منطقه بهداشتی نامناسب وضعیت به نسبت ایذه سرقنات اهالی اعتراضی تجمع -                
 ذیربط مقابل شهرداری برای چندمین بار

 - مرگ ومصدومیت 4 کارگر در حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  شهر آبعلی

 - جان باختن یک کارگرکارخانه شکوفا صنعت پویا براثرفرود سازه های فوالدی روی سرش

تامین گل اداره مقابل مستمری نازل سطح به نسبت اهواز بازنشسته کارگران اعتراضی               *تجمع
 اجتماعی خوزستان
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نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اهواز بازنشسته کارگران از شهریور،جمعی 25 شنبه سه               روز
  به سطح نازل مستمری دست به تجمع مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان در کالنشهر اهواز زدند.

 

 

کارگری بازنشستگان معاش وضعیت اینکه بیان با بازنشستگان این از شهریور،یکی 26 چهارشنبه               روز
 به هیچ وجه مساعد نیست،در گفتگو خبرنگار رسانه ای مطالباتشان را بقرار زیر اعالم کرد:

 -اجرای بدون تنازل ماده 96 قانون تامین اجتماعی،

 - افزایش مستمری ها به اندازه سبد هزینه ها،

  - افزایش حق مسکن به اندازه هزینه های واقعی مسکن،

 - ارتقای خدمات بیمه پایه و رفع نیاز به بیمه تکمیلی

 - و تجدیدنظر فوری در فرمول ها و محاسبات همسان سازی.

از مراتب به مستمری ها قانونی افزایش یعنی اجتماعی تامین قانون 96 ماده اجرای گفتند: کنندگان                 تجمع

است، کرده عبور تومان میلیون هفت از معیشت سبد نرخ درحالیکه است؛ مهم تر همسان سازی                اجرای
و گرانی ها این در باید چگونه باشیم؛ دلخوش همسان سازی توماِن هزار 800 و میلیون دو به                  نمی توانیم

تا کنند حساب دالر به را ما حقوق بیایند کنیم؟! تامین را خود خانواده های و خود زندگی هزینه های                    تورم،
 مشخص شود ما چقدر زیر خط فقر هستیم!



رایگان بازنشستگان درمانی هزینه های همه بایستی اینکه بر تاکید با اهوازی بازنشسته کارگر               یک
نتوانیم امروز که نکرده ایم واریز اجتماعی تامین حساب به بیمه حق سال سی کرد:                باشد،اضافه

 حداقل های زندگی خود را تامین کنیم یا از پس هزینه های درمان بربیاییم!

 *تجمع داوطلبان جمعیت هالل احمر مقابل مجلس برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی

گذاشتن بنمایش با مجلس مقابل احمرباتجمع هالل جمعیت داوطلبان از جاری،جمعی هفته              اوایل

و مختلف دالیل به متخصص نیرو ها گیری کار به عدم ها، استخدام در بازی پارتی به نسبت                   اعتراضشان
 استخدامی های،خواهان پایان دادن به پایان دادن به بالتکلیفی استخدامیشان شدند.

استخدام مجوز گفت: ای رسانه خبرنگار به احمر هالل جمعیت شهریور،سخنگوی 26 چهارشنبه               روز
 هزار نفر را دریافت کردیم که الویت ما با داوطلبان است.

با الویت طبیعتا و می شوند استخدام هالل در آزمون ساختار در داوطلبان از اعم افراد همه افزود:                   وی
 مجموعه بچه هایی است که سال ها در کنار ما هستند دارای تجربیات بیشتری هستند.

 *ادامه اعتراضات کارگران پیمانی بیمارستان دهدشت نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

را اعتراضشان صدای دیگر باری برای دهدشت بیمارستان پیمانی شهریور،کارگران 25 شنبه سه               روز
 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بلند کردند.

از بنمایندگی بویراحمد و کهگیلویه استان در دهدشت بیمارستان معترض شرکتی کارگران این از                یکی
پرستاران، پرسنل سایر دوشادوش خدماتی نیروهای گفت:ما محلی رسانه یک خبرنگار به همکارش 50              

ریال یک که بود ماه 5 ولی هستیم خدمت به مشغول و... کرونا اورژانس، مختلف بخش های در                   پزشکان
 حقوق دریافت نکرده  بودیم.

2ماه پیمانکار مشکل،باالخره شدن ای رسانه و مسووالن سوی از توجهی بی و زیاد های پیگیری از                   پس
 حقوق کارگران را پرداخت کرد ولی از برج 2 تا حال را یک ریال پرداخت نکردند.

اگر ولی ایم داده خود جیب از را کارگران بیمه و حقوق االن تا گوید می هم پیمانکار افزود:نماینده                     وی

 دانشگاه تا پایان سال هم بودجه ای به ما ندهد یک ریال به کارگران پرداخت نمی کنیم!

شرکتی نیروهای بیمارستان،همین نیروهای صاحبترین بی اینکه به اشاره با معترض کارگر              این

نمی ما به توجهی هیچکدام پزشکی علوم بهداشت،دانشگاه          خدماتی,است،گفت:پیمانکار،بیمارستان،شبکه
 کنند،اگر این موضوع ادامه پیدا کند همه دست از کار می کشیم.

هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6 پرداخت                *عدم
 کشاورزی سیستان و بلوچستان

و سیستان کشاورزی هکتاراراضی هزار به46 آب انتقال طرح کارگران 99 سال وعیدی حقوق ماه 6                 
 بلوچستان پرداخت نشده است.

گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به هکتار 46هزار طرح کارگران از شهریور،یکی 26 شنبه سه                 روز

 بیش از 6 ماه است که حقوق و عیدی خود را دریافت نکرده ایم.



ناچار به که است شده باعث جاری سال در اساسی کاالهای گرانی و زندگی سخت اوضاع افزود:                   وی
 اقالم غیر ضروری منزلمان را به فروش کنیم تا بتوانیم شکم خانواده را سیر نگه داریم.

آن از طرح مجریان خود تنها که دارد بسیاری های پاش و ریخت هکتار هزار 46 طرح داد:                    اوادامه

 بهره می برند اما برای حقوق کارگران می گویند بودجه نداریم.

بیشتر رسد می نظر به و نیستند منطقه خود بومی هکتار 46هزار طرح مهندسان از یک هیچ گفت:                    وی

 از اجرای کار به فکر حقوق و مزایای خود باشند.

 *اعتراض جمعی از اهالی زاهدان نسبت به عدم توزیع کپسول گاز با بستن خیابان

اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای زاهدان اهالی از جمعی شهریور، 26 چهارشنبه               روز

و سیستان استان در شهر این های خیابان از یکی کردن مسدود به دست گاز کپسول توزیع عدم به                     نسبت
 بلوچستان زدند.

 

مسئوالن خیالی بی و منطقه بهداشتی نامناسب وضعیت به نسبت ایذه سرقنات اهالی اعتراضی                *تجمع
 ذیربط مقابل شهرداری برای چندمین بار

صدای انعکاس برای ایذه سرقنات اهالی از بار،جمعی چندمین شهریوربرای 26 چهارشنبه              روز
مقابل تجمع به دست ذیربط مسئوالن خیالی بی و منطقه بهداشتی نامناسب وضعیت به نسبت                 اعتراضشان

 شهرداری این شهر دراستان خوزستان زدند.



 

به شهر شهرداری توجه عدم و امکانات فقر به باتوجه گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                    یکی
متوالی بار چندمین برای منطقه این مردم شهر، عمرانی محاسبات در سرقنات مثل پرجمعیتی                مناطق

 دست به اعتراض زدند.

در آن ها رهاسازی و زباله ها دپوی بحث مانند معضالتی درگیر همچنان منطقه این مردم  افزود:                 وی
 دهانه ی قنات های تاریخی شهر و همچنین فاضالبی هستند که در زمین های این محالت رها می شود.

ما انگار که می کند برخورد ما با طوری شهر شهرداری گفت: سرقنات رامین کوچه ی اهالی از                  یکی
 جزو این شهر نیستیم. ما مالیات و عوارض می دهیم که در مقابلش، خدمات بگیریم.

 *مرگ ومصدومیت 4 کارگر در حادثه ریزش آوار در مجتمع برف  شهر آبعلی

تاسیساتی کانال یک داخل به خاکبرداری آوار براثرریزش کارگر شهریور،2 26 چهارشنبه روز               صبح
 در مجتمع برف  شهر آبعلی جان باختند و 2 کارگر دیگر مصدوم شدند.



 *جان باختن یک کارگرکارخانه شکوفا صنعت پویا براثرفرود سازه های فوالدی روی سرش

براثرفرود عسکری زاده محمدرضا بنام کرمان استان در واقع پویا صنعت شکوفا کارگرکارخانه              یک
 سازه های فوالدی روی سرش جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 25 شهریورماه 1399

نامناسب کاری وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض آمپول پارس کارخانه کارگران اعتصاب -              
 وبرای بازگشت بکار 11 همکار حق طلبی اخراجی برای دومین روز متوالی

 - *از خوزستان چه خبر؟

های وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب ادامه -1                
 توخالی مسئوالن

های وعده و بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت سوسنگرد شهرداری کارگران اعتراضات -2                 
 پوچ مسئوالن ادامه دارد

 3- امروز هم کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند

 - اعتراض خبرنگاران نسبت به طوالنی شدن شرایط احراز بیمه بیکاری

به کارگران تهدید - کارند مشغول وقرارداد حقوق بدون ماه اهواز3 بقایی بیمارستان شرکتی کارگران -                
 اخراج از کار در صورت اعتراض

  - بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و بازنشستگان در ارتباط با اعدام نوید افکاری

حبس سال چهار به مجلس مقابل 98 کارگر روزجهانی مراسم شدگان بازداشت از شکری سجاد -                
 تعزیری محکوم شد

 - تجمع  اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تامین حقابه مقابل شرکت آب منطقه ای

 - تجمع اعتراضی نانوایان یزد مقابل استانداری

 - تجمع  اعتراضی دانشجویان پزشکی سال آخر نسبت به بی عدالتی آموزشی  مقابل مجلس

 - جان باختن یک کارگر مقنی در مهرشهر کرج براثر برق گرفتگی

نامناسب کاری وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض آمپول پارس کارخانه کارگران              *اعتصاب
 وبرای بازگشت بکار 11 همکار حق طلبی اخراجی برای دومین روز متوالی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


شهرک در واقع آمپول پارس کارخانه کارگران متوالی، روز دومین برای شهریور 24 دوشنبه                روز
بازگشت وبرای نامناسب کاری وشرایط حقوق پایین سطح به دراعتراض ساوه شهرستان کاوه               صنعتی

 بکار 11 همکار حق طلبی اخراجیشان از رفتن برسرکارخودداری کردند.

 

روز دومین آمپول پارس شرکت ایران،200کارگر فلزکارمکانیک کارگران سندیکای کانال گزارش             به
 اعتصاب و اعتراض خود را امروز 24 شهریور از سر می گذرانند .

گرفتن از مالی مشکالت بدلیل کارفرما که زمانی بود شده آغاز قبل ماه دو از اعتراضات این                   شروع
  نیرو برای تولید دارو سرباز زد .

4 نهایتا و 2دستگاه به مرور به اما بود کار به مشغول اپراتور 1 دستگاه هر روی تولید خط در آن از                        قبل
کننده خنک ی هواسازها نبودن مناسب و گرما فصل شروع با رسید. اپراتور کارگر یک توسط                  دستگاه

2 روی ادامه در و 3 روی اپراتور که کرد قبول کارفرما که شد آغاز کارگران اعتراض تولید،                    سالن

آوردند میان به نیز را دیگری های خواسته کارگران و گرفت انجام دیر کمی اقدام این که کند کار                     دستگاه
  از جمله کم بودن دستمزد و افزایش آن.

درس تا کنند اخراج را هستند معترض که کارگرانی که داد دستور و نرفت بار زیر کارفرما بار                    این

و است شده اضافه نیز دیگری درخواست کارگران خواسته به حاضر حال .در شود دیگران برای                  عبرتی

خواسته کردند. می تالش دستمزد افزایش برای که است کار به اخراجی کارگر 11 فوری بازگشت                  آن
 های کارگران اعتصابی شرکت پارس آمپول عبارت است از :

 1- بازگشت فوری کارگران اخراجی .

 2-  افزایش حقوق ماهیانه آنان.

 3-  بوجود آوردن شرایط مناسب برای کارکردن در تولید هر اپراتور یک دستگاه مانند گذشته .



به خواسته به توجهی بی و ارشد مدیران توسط کار اوایل همان در غلط مدیریت بدلیل که است ذکر                     قابل
مدیران لجبازی به بیشتر و است شده سخت مدیریت برای کوچک مشکل این حل اکنون کارگران                  حق

 ارشد با کارگران کشیده است .

 *از خوزستان چه خبر؟

های وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب ادامه -1                

 توخالی مسئوالن

توخالی های وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران                اعتصاب
 مسئوالن کماکان ادامه دارد.

به اعتراض در گفتند: ای رسانه خبرنگار به عبداهللا کوت شهرداری شهریور،کارگران 25 شنبه سه                 روز

مطالباتمان هنوز حال این با نکردیم جمع را شهری زباله های و کشیدیم کار از دست معوقه مزد ماه                    چند
 پرداخت نشده است.

وشهر کارون خوزستان،شهرستان دراستان قدرت مراکز مقابل وتجمع اعتصاب به دست بارها که               آنها

 کوت عبداهللا  زده اند،اضافه کردند:االن دو ماه و نیم است که دستمزد نگرفته ایم.

اصلی عامل شهری مسئوالن برخی که افتاده اتفاق حالی در دستمزد طوالنی دادند:تعویق ادامه                آنها

بدون تقسیمات و کارون و اهواز بین محدوده نشدن تعیین  را عبداهللا کوت شهرداری                مشکالت
 برنامه ریزی عنوان می کنند.

شهرستان مرکز عنوان به اهواز شهر حاشیه در که است جدیدی شهر عبداهللا کوت کارگران؛ این گفته                   به
اهواز و کارون شهرستان دو بین نوعی به عبداهللا کوت شهرداری بنابراین است شده انتخاب                 کارون

 بالتکلیف است و در نتیجه تامین منابع مالی حقوق کارگران نیز با مشکل روبرو است.

و استانداری ساختمان مقابل مطالباتمان پرداخت وضعیت شدن مشخص برای بارها گفتند: درخاتمه               آنها

باید مجددا و می کند پرداخت را مطالباتمان از ماه یک نوبت هر در شهرداری و شدیم جمع                   فرمانداری
 برای دریافت طلب های بعدی تجمع کنیم.

وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران  اعتصاب رابطه:                درهمین
 های پوچ مسئوالن یک هفته را پشت سرگذاشت

و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران شهریور،اعتصاب 22 شنبه                روز

 وعده های پوچ مسئوالن وارد دومین هفته شد.

 

شهر سطح از ها زباله آوری جمع از عبداهللا کوت شهرداری معترض کارگران که است هفته                  یک
 اجتناب می کنند واین اقدام به انباشت زباله درخیبان ها شده است.

 شهردار کوت عبداهللا علیرغم وعده و وعیدهایش نه موفق به شکستن اعتصاب کارگران شده است ونه



شهر سطح از ها زباله آوری جمع مشکل حل منجر کارون شهرستان فرمانداری همکاری با هایش                  تالش
 شده است.

های وعده و بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت سوسنگرد شهرداری کارگران اعتراضات -2                 

 پوچ مسئوالن ادامه دارد

پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان ادامه از سوسنگرد شهرداری کارگران شهریور، 25 شنبه سه                روز

 ماه ها حقوق وحق بیمه و وعده های پوچ مسئوالن خبردادند.

تامین به ما بیمه ای مطالبات جاری سال ابتدای از حقوق، بر عالوه گفتند: ای رسانه خبرنگار به                   آنها

بیمارستان های از درمانی خدمات دریافت زمینه در خانواده هایمان همراه به ما و نشده پرداخت                اجتماعی
 ملکی تامین اجتماعی دچار مشکل شده ایم.

دریافت برای کارگران مکرر پیگیری های علیرغم افزودند: سوسنگرد شهرداری معترض            کارگران
ناچاریم دلیل همین به نمی دهند، کارگران درخواست های به قانع کننده ای پاسخ شهری مسئوالن              حقوق،

 برای وصول مطالبات مان دست به اعتراض بزنیم.

اعتراضی تجمع شدیم ناچار مطالبات مان وضعیت تکلیف تعیین برای گذشته روزهای در گفتند:               آنها

برای نیز جاری سال ماه اردیبهشت کنیم. برگزار آزادگان دشت شهرستان فرمانداری ساختمان               مقابل
 چندین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق از جمع آوری زباله های شهر خودداری کردیم.

از اما می کنیم کار گفتند: ادامه در می کنند، کار سبز فضای و خدمات بخش های در که کارگران                   این

نیازهای نمی تواند بگیرد، هم دستمزد کارگر اگر حتی فعلی، اقتصادی شرایط در نیست! خبری                دستمزد
 ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه ها به تعویق افتاده است.

سوسنگرد شهر در کرونا ویروس شیوع شدن گسترده آنها نگرانی از دیگری بخش کارگران؛ این گفته                  به
محافظتی اصول رعایت به نسبت شهری مسئوالن پرخطر، روزهای این در گفتند: این باره در آنها                 است.

 کارگران شهرداری در برابر کرونا کم توجه هستند.

وحق حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت سوسنگرد شهرداری کارگران اعتراضی تجمع رابطه:                درهمین

 بیمه مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان

حقوق ماه 7 پرداخت عدم به اعتراض برای سوسنگرد شهرداری کارگران شهریور، 19 چهارشنبه                روز
 وحق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان دراستان خوزستان زدند.

 3- امروز هم کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند

مقابل دیگر تجمعی برپایی با تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 25 شنبه سه                روز

 فرمانداری شهرستان شوش خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.

  *اعتراض خبرنگاران نسبت به طوالنی شدن شرایط احراز بیمه بیکاری

 خبرنگاران از طوالنی شدن فرآیند احراز شرایط بیمه بیکاری در ادارت تامین اجتماعی انتقاد کردند.



شهروند، ابتکار، شرق، تاکنون و یافته افزایش شدت به سال ابتدای از رسانه ها اخراجی نیروهای                 تعداد
 همشهری، آتیه نو، ایرنا، ایلنا و دیگر رسانه ها تعدادی از نیروهای خود را اخراج کرده اند.

ماه ٣ تا ٢ بیکاری بیمه شرایط بررسی روند می گویند: بیکاری بیمه وضعیت از انتقاد ضمن                  خبرنگاران

  زمان می برد و طی این مدت فرد بیکار هیچ منبع درآمدی ندارد.

حداقل نسبت به بیشتری مبلغ اینکه با می گوید: کرده دریافت کرونا بیکاری بیمه که خبرنگارانی از                   یکی

کفاف که کردیم دریافت بیکاری بیمه بابت ماه در تومان میلیون یک تنها می کردیم، دریافت                 دستمزد
  هزینه های زیاد این روزها را نمی داد.

و بررسی بیکاری بیمه قانون شرایط از خارج که نیز کرونا بیکاری بیمه همین که است درحالی                   ▫ا ین
 ثبت می شد، به برخی هنوز پرداخت نشده است.

 منبع:کانال  روزنامه نگاران  مستقل  ا یران

به کارگران تهدید - کارند مشغول وقرارداد حقوق بدون ماه اهواز3 بقایی بیمارستان شرکتی                *کارگران
 اخراج از کار در صورت اعتراض

کارند مشغول حقوقشان وپرداخت قرارداد بدون اهواز بقایی بیمارستان شرکتی کارگران که است ماه 3               
 واز طرف مدیران به اخراج از کار در صورت اعتراض تهدید می شوند.

صدای انعکاس خواهان رسانه یک به ای نامه ارسال با کارگران شهریور،این 25 شنبه سه                 روز
 اعتراضشان نسبت پایمالی حقوقشان شدند.

مقدم خط در کرونایی روز های این که کاردرمانی و بیمارستان فعال پرسنل های از پرسنلی                اینجانب
اهواز ٢ بقایی بیمارستان در شرکتی پرسنل عنوان به ما اینکه آن و خواستارم شما از تقاضایی                   هستم

بعد هفته به هفته وهر هستیم کار مشغول قرارداد و حقوق بدون شد ماه سه این اما هستیم، کار                     مشغول
ترس از ما و است دشوار و سخت بسیار ما برای اقتصادی اوضاع این در مسئله این می کنند                    موکول

تقاضا شما از ما و نمی رسد جایی به ما صدای و کرده سکوت شدن اخراج به نسبت بیمارستان                    تهدید های
 داریم نسبت به این موضوع پیگیر باشید.

    *بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری و بازنشستگان در ارتباط با اعدام نوید افکاری

 تمام ارکان، ارگانها و دستگاههای حکومت بسیج شدند و نوید افکاری را به قتل رساندند.

با 99 شهریور 21 بامداد مرداد97 ای توده خیزش جریان در شده بازداشت سیاسی زندانی افکاری                  نوید

شیراز آباد عادل زندان در ایران، معترض مردم میلیون ها ده با مقابله برای حکومت ارکان تمام                   بسیج
 اعدام شد.

و جوانان زنان، بازنشستگان، معلمان، کارگران، ایران، مردم اکثریت از نمایندگی به افکاری               نوید
همه از نمایندگی به و کشتار اعدام، شکنجه، زندان، گرسنگی، فقر، از منزجر انسان هر و                  دانشجویان

 انسانهای آزادیخواه اعدام شد.

برای را خود عزم و زدند رقم را 98 و 96،97 ،88 خیزشهای که بود انسان میلیونها سمبل افکاری                     نوید

این حکومت بودند. کرده جزم بود، شده آوار سرشان بر که هایی نکبت و ها مصیبت همه به دادن                     پایان



سکوت و تابد نمی بر را اعدام و شکنجه و کشتار و قتل دیگر جامعه که است کرده درک خوبی به                       را
و کشتار و قتل سیستم از انزجار امروز و است دیده چشم به را 98 تا 88 خیزشهای کرد.                     نخواهد

را مردم وجود در قدرت ارکان تمام در سازمانیافته غارتگریهای و دزدیها ازای در ای توده                  گرسنگی
 کامال حس می کند.

حتی و انسان حقوق مدافع نهادها و سازمانها و ایران مردم اعتراضات رغم علی نویدها و نوید قتل                    
و معترض جامعه بلکه تا جبونانه واکنشی بود. ایران خشمگین مردم به واکنشی ورزشی،                باشگاه های

و نشینی عقب به دهد، می سر را است بس دیگر فریاد و آمده میدان به که خوشبختی و رفاه آزادی،                       تشنه
 سکوت وادار کند!

 نباید بیشتر از این اجازه داد تا نویدهای دیگری که هم اکنون در زندان و اسارت هستند را اعدام کنند.

98 تا 88 های خیزش در آن به دادن پایان خاطر به که تحمیلی جهنم این از آمده تنگ به انسان                       هزاران
زیادی تعداد هستند. اجباری گیری اعتراف و شکنجه زیر همچنان اند، شده بازداشت و کرده                 شرکت

مردم، از گرفتن چشم زهر و جویی انتقام قصد به که رود می آن بیم لحظه هر و اند شده اعدام به                        محکوم
 اعدامشان کنند.

در و بیافتند جلو باید زندانیان این های خانواده کنند. اعدامشان نگذاریم و شویم بکار دست متحدانه                   باید

داریم وظیفه مردم ما دهند. حمایت فراخوان مردم همه به و کنند دستجمعی تجمع به اقدام زندانها                   مقابل
در و حمایت را آنها باشیم، زندانیان های خانواده کنار در آزادی و خوشبختی و سعادت به رسیدن                    برای

 تجمعاتشان وسیعا شرکت کنیم. همه زندانیان سیاسی را باید از زندانها و شکنجه گاهها نجات داد.

24/06/1399 

 1- اتحاد بازنشستگان ایران

 2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 3- سندیکای نقاشان البرز

 4- شورای همبستگی کارگری

 5- گروهی از فعالین کارگری سقز

 6- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

حبس سال چهار به مجلس مقابل 98 کارگر روزجهانی مراسم شدگان بازداشت از شکری                *سجاد
 تعزیری محکوم شد

در شرکت بدلیل افشاری قاضی ریاست به تهران انقالب 26دادگاه شعبه در شهریور99، 16 شنبه                 روز
و ملی امنیت علیه اقدام تبانی و اجتماع اتهامات لوای وتحت مجلس مقابل 98 کارگر روزجهانی                  تجمع

 تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شد.

و کارگری فعال مرداد99،سجادشکری 16 شنبه پنج روز ازاین پیش که شود می               خاطرنشان
 روزنامه نگار در میدان انقالب تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.



 *تجمع  اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان نسبت به عدم تامین حقابه مقابل شرکت آب منطقه ای

نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اصفهان شرق کشاورزان از شهریور،جمعی 24 دوشنبه              روز
زدند خواجو پل جنوبی ضلع در واقع منطقه ای آب شرکت مقابل تجمع به دست حقابه تامین عدم                   به

جریان ادامه خود حقابه تامین و تابستانه کشت دوره آبیاری برای زاینده رود آب جریان ادامه                 وخواهان
 رودخانه تا 15 مهر شدند.

اژیه، ورزنه، زیار، جمله از اصفهان شرق مناطق باغداران و کشاورزان که، است یادآوری                قابل
های شهرستان و نفر هزار 300 بر بالغ جمعیتی با خوراسگان و جنوبی براآن و شمالی براآن                   کرارج،

چند در اخیر سال های چند در پیش تر، مبارکه و لنجان شهر، خمینی فالورجان، آباد، نجف شامل                  غربی

از خود حقابه وضعیت به رسیدگی اصفهان، استان مختلف نقاط در اعتراضی تجمع برپایی با                 نوبت
 زاینده رود، حل مشکالت معیشتی و جاری سازی این رودخانه را مطالبه کردند.

 *تجمع اعتراضی نانوایان یزد مقابل استانداری

نان قیمت به نسبت نارضایتیشان گذاشتن بنمایش برای یزد نانوایان از شهریور،جمعی 24 دوشنبه                روز
 دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

است سال چهار گفت: ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع نانوایان این از شهریور،یکی 25 شنبه سه                   روز
همین در که درحالیست این است؛ شده انجماد دچار نانوا صنف درآمد یزد، در نان قیمت ماندن ثابت                    با

حساب سال چهار این در را تورم سرجمع اگر یافته؛ افزایش سرسام آور زندگی هزینه های همه                 مدت،
 کنیم، شاید باالتر از 150 درصد باشد اما دستمزد و درآمد ما نانوایان ثابت مانده است.

چه و باشد نانوا شاگرد چه ندارد فرقی شده اند؛ معیشتی مشکالت دچار همه خبازان، صنف در افزود:                   او
این کارگران دستمزد نه نرفته، باال نان قیمت چون اما شده زیاد هزینه ها همه نانوایی؛ باب یک                   صاحب

 صنف افزایش یافته و نه درآمد صاحباِن خبازی ها.

از بسیاری که هستند هزینه ها افزایش جبران برای نان قیمت افزایش خواستار حالی در نانوا                 کارفرمایان

گران با چراکه نیست کار چاره ی نان، قیمت افزایش معتقدند؛ صنف این فعاالن و نانوایی ها                 کارگران
از کاستن با باید دولت می گویند فعاالن این می کنند؛ ضرر نیز نانوایی ها کارگران خود نان،                 شدن

 هزینه های جانبی و پرداخت سوبسید به نانوایی ها از این صنف قاطعانه حمایت کند.

 *تجمع  اعتراضی دانشجویان پزشکی سال آخر نسبت به بی عدالتی آموزشی  مقابل مجلس

بی عدالتی به نسبت اعتراض آخربرای سال پزشکی دانشجویان از شهریور،جمعی 25 شنبه سه               روز

 آموزشی در معافیت از امتحان گواهینامه مقابل مجلس اجتماع کردند.



 

سال امتحان التحصیلی، فارغ مالک اینکه به توجه با کنندگان تجمع شده،این ای رسانه گزارش                 براساس
موضوع این به خواستند مجلس نود اصل کمیسیون و بهداشت کمیسیون اعضای از گرفته قرار                 گذشته

 ورود کرده و بی عدالتی آموزشی در معافیت امتحان گواهینامه پزشکان را رفع کنند.

که کرد اعالم بهداشت وزیر کرونا شرایط به توجه با و پیش ماه دو به نزدیک گزارشات،                   بنابهمین

آنجا کار اشکال ولی می گیرد. قرار مالک آنها قبل سال نمره که چرا ندهند امتحان متخصص                  پزشکان
شده باطل اداری عدالت دیوان سوی از تقلب جمله از مختلف مسائل دلیل به گذشته سال امتحان که                    بود

 بود لذا این موضوع  نمی تواند مالک خوبی قرار گیرد.

که شد اعالم داشتند حضور بیمارستانی شیفت های در که کرونا شیوع شرایط در متخصص پزشکان                 به
 باید امتحان دهند.

 *جان باختن یک کارگر مقنی در مهرشهر کرج براثر برق گرفتگی

اتصالی دلیل به کرج مهرشهر در چاه حفاری کار حین ساله 35 کارگر شهریور،یک 24 دوشنبه                  روز

 برق باالبر دچار برق گرفتگی شد وبه داخل چاه سقوط ودردم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع ادامه -             
 بکاروتبدیل وضعیت
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 - ادامه کنش های دامنه دار کارگران پیمانی شرکت آب وفاضالب اهواز برای تبدیل وضعیت

وعدم واگذاری به اعتراض در ایران تراکتورسازی ماشین آالت کارخانه کارگران سرگشاده نامه -             
 پرداخت مطالبات

ازطرف دستمزدشان کامل پرداخت عدم به نسبت زرند زمین ماه آهن سنگ معدن کارگران اعتراض -                
  شرکت توسعه پوالد زراوند حقوق کارگران

 - رشد 1200 درصدی شکایات کارگران در رابطه با عدم پرداخت حقوق

مقابل دارو نبود به نسبت ام پی اس بیماران خانوادگی اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای شماره -                  
  سازمان غذا و دارو

 - فراخوان تجمع اعتراضی  ناشنوایان مقابل سازمان صداوسیما

 - جان باختن یک کارگر جوان در کیان مهر کرج براثر سقوط

بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع             *ادامه
 بکاروتبدیل وضعیت

مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری گذشته،کارگران روزهای شهریورهمچون 24 دوشنبه            روز
 فرمانداری شهرستان شوش تجمع و خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.



 

 *ادامه کنش های دامنه دار کارگران پیمانی شرکت آب وفاضالب اهواز برای تبدیل وضعیت

دارشان دامنه های کنش اهوازدرادامه وفاضالب آب شرکت پیمانی کارگران شهریور، 24 دوشنبه               روز

استخدامیشان های قرارداد تغییر خواهان کشور آبفای به ومراجعه تهران به سفر با وضعیت تبدیل                 برای
 از پیمانکاری به قرارداد دائم شند.

بخشنامه است ماه چندین گفت: ای رسانه خبرنگار به اهواز فاضالب و آب پیمانی کارگران از                  یکی

این اهواز آبفای و شده ابالغ کشور آبفای سوی از اهواز آبفای پیمانکاری کارگران وضعیت                 تبدیل



تا نمی دهد پاسخی هم کارگران اعتراضی خواسته مقابل در و است کرده پنهان کارگران از را                  موضوع
از نفر 17 مراجعه از پس و گرفتیم پیگیری به تصمیم گذشته روزهای در کارگران از شماری                   اینکه

 کارگران از اهواز به آبفای کشور در تهران، ارسال این بخشنامه به آبفای اهواز تایید شد.

موتورچی عنوان به پیمانکاری صورت به اهواز آبفای در کارگر 300 حدود فقط اینکه یادآوری با                  او

صورت به که همکارانی سایر و کارگران این کار ماهیت گفت: هستند، فعالیت به مشغول                 وپمپ چی
به مربوط آیین نامه های بودن نامشخص دلیل به اما است دائمی کارند مشغول موقت قرارداد و                 پیمانکاری

استخدام پیمانکاری و موقت قرارداد صورت به سالهاست کارگران این کار، قانون 7 ماده یک                 تبصره
 شده اند.

وضعیت از آنها استخدامی شرایط اهواز آبفای در که کارگرانی حاضر حال در شد: یادآور                 وی
و هستند برخودار بهتری وضعیت از است، کرده تغییر اصلی کارفرمای با موقت قرارداد به                 پیمانکاری

 ثبات شغلی دارند.

وضعیت تبدیل بخشنامه کردن پنهان برای اهواز آبفای اصرار گفت: درادامه اهواز آبفای کارگر                این

این ارسال مستند مدارک وقتی حال این با نیست فهم قابل ما برای موقت قرارداد و پیمانکاری                   کارگران
جز چاره ای آنها دادیم نشان اهواز آبفای مسئوالن به و کردیم دریافت کشور آبفای سازمان از را                   بخشنامه

همه آزمون برگزاری با جاری سال ماه آذر شد قرار نهایت در و نداشتند را بخشنامه این دریافت                    قبول
 کارگران مشمول این بخشنامه تبدیل وضعیت شوند.

مجموعه مستقیم قرارداد و رسمی کار نیروی برخالف اهواز آبفای کارگران که نکته این یادآوری با                  وی
عرفی خدمات سایر و لباس حق بن ، کارانه، و پاداش اضافه کاری، همانند مزایایی از فاضالب و                  آب

مورد در اما است به روز مستقیم قرارداد و رسمی کارکنان مطالبات اینکه وجود با افزود: هستند،                  محروم
 کارگران قراردادموقت و پیمانی اینطور نیست و آنها حداقل های مزدی خود را با تاخیر دریافت می کنند.

مربوط کرده اند دریافت اهواز آبفای موقت قرارداد و پیمانکاری کارگران که حقوقی آخرین وی، گفته                 به
 به تیر ماه بوده که اخیرا با دو ماه تاخیر آنهم به صورت حداقلی پرداخت شد.

و سر کارگران شغلی آینده با که چنینی  این بخشنامه های گفت: پایان در اهواز آبفای پیمانی کارگر                   این
 کار دارد نباید به بهانه های مختلف چشم پوشی و نادیده گرفته شوند.

وعدم واگذاری به اعتراض در ایران تراکتورسازی ماشین آالت کارخانه کارگران سرگشاده             *نامه

 پرداخت مطالبات

نامهای انتشار با ایران تراکتورسازی ماشین آالت کارخانه کارگران از شهریور،جمعی 24 دوشنبه              روز

 سرگشاده اعتراضشان را نسبت به واگذاری وعدم پرداخت مطالبات رسانه ای کردند.

 بخش هایی از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته ورسانه ای شده بقرارزیراست:

1385توسط سال اواخر در عام) (سهامی تبریز تراکتورسازی صنعتی ماشین آالت شرکت اینکه به               نظر

نام به عمده سهامداران به خصوصی بخش به (36ماهه) اقساطی صورت به خصوصی سازی               سازمان

ملت گذاری سرمایه (مدیریت پویا امین مدیریت 2-شرکت ملت سرمایه گذاری 1-شرکت             شرکت های
 سابق) 3-فرآورده های دریایی ارس (خریداران این شرکت) واگذار گردید.



شرکت ید خلع بر مبنی تبریز دادستان تایید و شرقی آ ذربایجان استان تامین شورای تصویب بدنبال                  
 مذکور به دلیل سوءمدیریت فراوان و واگذاری آن به خریدار جدید

قائم به تقصیر به ورشکستگی شرکت تحویل بر مبنی ه دادگا طرف از موقت حکم 94 سال ماه آبان                     در

واگذاری و فروش مزایده، مراحل فقط تاکنون که گردید صادر ورشکستگی امور تصفیه اداره                مقامی
 کارخانه شرکت مذکور به شرکت تراکتورسازی ایران – تبریز انجام شده است.

حدود تبریز، ورشکستگی امور تصفیه اداره به شرکت امورات تحویل زمان از که فوق مراتب به                  باتوجه
هنوز که حالی در شده انجام واگذاری و فروش مزایده، مراحل فقط که طوری به است شده سپری سال 3                    

مستعفی) و بازنشسته (شاغل، کارگران خصوصا شرکت طلبکاران کلیه و است نشده طلب               تصدیق

اداره توسط قانونی اقدامات و تقصیر به ورشکستگی حکم اجرای اثنای در ترتیب بدین هستند.                 بالتکلیف
جهت و رسیدگی و استحضار جهت ذیل شرح به توجهی قابل موارد تبریز، ورشکستگی امور                 تصفیه

ایفاد حضور به مقتضی تصمیمات هرگونه و کار) (طلب کارگران حقوق و حق تضییع از                 جلوگیری
 می گردد:

کارفرمای شامل صادره حکم موجب به که تعهدات سایر یا و حقوقی و کیفری تعقیب احضار،                  1.بر
تبریز ورشکستگی امور تصفیه اداره طرف از می باشد شرکت) وقت مدیره هیئت (مدیرعامل،               مقصر

 صورت نگرفته است.

کارخانه فروش مزایده صحیح اجرای عدم و مزایده در کارشناسی قیمت زیر به کارخانه فروش .2                
 شرکت مذکور.

 3.فروش کارخانه به صورت اقساطی بلندمدت (٣۵ماه) به شرکت تراکتورسازی.

واگذاری زمان از سال ٣ گذشت علی رغم طلب تصدیق عدم و طلبکاران حساب تسویه اجرای عدم .4                 
 شرکت به اداره تصفیه استان.

مستعفی) و بازنشست (شاغل، کارگران طلب تبریز، ورشکستگی امور تصفیه اداره اعالم به بنا .5               

ورشکستی که می شود کارگران طلب شامل زمانی غرما سهم صورتی در می شود غرما سهم                مشمول
به طلب مابقی پرداخت و بوده تقصیر به ورشکستگی دادگاه از صادره حکم که حالی در باشد                   عادی

پیگیری تبریز ورشکستگی امور تاصفیه اداره توسط بایستی امر این و می باشد مقصر کارفرمای                عهده
 می شد درحالیکه چنین مواردی اتفاق نیفتاده است.

در طلب کاران، به پرداخت بجای شرکت، کارخانه اقساطی فروش محل از دریافتی علی الحساب مبلغ .6               
سود این تبریز) تصفیه (اداره خودشان اظهار به بنا که می کند دریافت سود و کرده سپرده گذاری                  بانک

 جهت تسویه بدهی شرکت به شهرداری و غیره می باشد، استفاده خواهد شد.

طلب مراجعه موقع در تبریز، ورشکستگی امور تصفیه اداره به شرکت کارخانه تحویل زمان از .7                

اداره عوامل طرف از مناسب برخورد کارگری، مطالبات و مسائل پیگیری جهت تصفیه اداره به                 کاران
 تصفیه امور ورشکستگی تبریز انجام نشده و همچنین تکریم ارباب رجوع رعایت نمی شود.

ازطرف دستمزدشان کامل پرداخت عدم به نسبت زرند زمین ماه آهن سنگ معدن کارگران                *اعتراض
  شرکت توسعه پوالد زراوند حقوق کارگران



به آن ارسال و نامه ای امضای با زرند زمین ماه آهن سنگ معدن کارگران شهریور، 24 دوشنبه                   روز
پوالد توسعه شرکت ازطرف دستمزدشان کامل پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان زرند               دادستانی

 زراوند اعالم وخواستار پیگیری شدند.

توسط که حقوقی پرداخت در متاسفانه گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به معدن این کارگران از                  یکی

از بسیاری اینکه وجود با و نمی شود اعمال درستی به حقوقی بندهای از برخی می شود، انجام شرکت                   این
چیزی من پرداختی حقوق می کنند، دریافت ما به نسبت مناسب تری حقوق معادن دیگر در فعال                 کارگران

سال پایان سنوات و پاداش عیدی، از خبری ما حقوق در و است تومان هزار هشتصد و میلیون یک                     حدود
 نیست.

حال در که زراوند» پوالد توسعه «شرکت مدیرعامل برادر و مدیره هیات عضو یک رابطه همین                  در
روزهای اساس بر حقوق پرداخت می کند،گفت: فعالیت زمین ماه معدن در فعال شرکت عنوان به                 حاضر

 کاری افراد به آن ها انجام می شود.

از و حقوقی نظر از گفت: مدیره،چنین هیات عضو گفته ی این رفت،درباره ذکرش درباال که کارگری                  اما

محل در ماه یک در روز 30 طی را ساعت 240 مثال عنوان به کارگر نمی کند فرقی هیچ کار اداره                      نظر
در معدن محل در مداوم صورت به ساعت 24 ما از برخی روز. 10 طی یا باشد، داشته حضور                     کار

کار ساعت 24 روز هر که ماه در روز 10 شاید بنابراین هستیم. بیکار ساعت 48 و هستیم فعالیت                     حال
مسئولین توسط شده تعیین شیفت اساس بر نیز ما حضور برنامه و داشته ایم حضور معدن در داده ایم                   انجام

دریافت حقوق روز 10 فقط می روم کار سر روز 10 من اگر مثًال که ندارد ربطی و می شود انجام                     معدن
 کنم!

اگر می کنند؟ بیمه روز 30 را ما چرا هستیم، کار محل در روز 10 هم واقعًا ما اگر داد: ادامه                      وی
 اینچنین است این خود یک کار غیرقانونی است که توسط شرکت انجام می شود.

 *رشد 1200 درصدی شکایات کارگران در رابطه با عدم پرداخت حقوق

فقره ٨٨٩ و هزار ١٠ حدود ١٣٩۶ سال در معوقات پرداخت عدم با رابطه در کارگری شکایات                    تعداد

٩٨ سال در و شکایت فقره هزار ١۴۵ به ٩٧ سال در درصدی ١٢٠٠ از بیش رشد با تعداد این که                       بوده
 نیز به ١۴٣ هزار فقره شکایت رسیده است.

رفاه و کار تعاون، وزارت آمارهای براساس شهریور، 24 بتاریخ شده ای رسانه گزارش یک                 برپایه

فقره ٨٨٩ و هزار ١٠ حدود ١٣٩۶ سال در معوقات پرداخت عدم از کارگری شکایات تعداد                  اجتماعی

٩٨ سال در و شکایت فقره هزار ١۴۵ به ٩٧ سال در درصدی ١٢٠٠ از بیش رشد با تعداد این که                       بوده
 نیز به ١۴٣ هزار فقره شکایت رسیده است

مقابل دارو نبود به نسبت ام پی اس بیماران خانوادگی اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای                  *شماره

  سازمان غذا و دارو

سازمان مقابل تجمع برپایی با خانواده هایشان و ام پی اس بیماران از شهریور،جمعی 24 دوشنبه                 روز

 غذا و دارو شماره ای دیگر از سریال اعتراضاتشان را نسبت به نبود دارو بنمایش گذاشتند.



 

ای رسانه خبرنگار دارد،به اس پی ام به مبتال ساله شش کودک که تجمع در حاضر مادرهای از                    یکی
قطع مصرفی اش داروی که است سال دو حدود ولی کرده، مصرف دارو سال شش حدود من پسر                   گفت:

دو از بعد حاال و بدهد آزمایش باید بیماری تایید برای فرزندش شد گفته ما به هم نهایت در و است                       شده
حتی پزشکش، تایید بر عالوه من کودک که است حالی در این و نداده اند هم را آزمایش جواب هنوز                     سال

 نشانه های بالینی این مریضی را دارد.

200 از بیش ریجستری شده  اعالم پی اس ام بیماران رسمی،تعداد آمار براساس که شود می                 خاطرنشان

 نفر و در کل کشور بیش از 300 نفر گزارش شده است.

 *فراخوان تجمع اعتراضی  ناشنوایان مقابل سازمان صداوسیما

 زمان: چهارشنبه 2 مهرماه 99 از ساعت 9 صبح

 مکان: تهران،خیابان ولیعصر.نرسیده به پل پارک وی نبش خیابان جام جم

 علت:عدم اجرای ماده 21 قانون حمایت از معلوالن با تاکید بر عدم دسترس پذیری سیما برای ناشنوایان

مقابل معلوالن کمپین اعضاء همراهی با ناشنوایان تجمع ؛ مهر 8 تا ناشنوایان؛2 جهان  ی هفته با                  همزمان

عدم بر تاکید با معلوالن حقوق از حمایت قانون 21 ماده اجرای عدم به اعتراض در                  صداوسیما
 دسترس پذیری سیما برای ناشنوایان



 

 *جان باختن یک کارگر جوان در کیان مهر کرج براثر سقوط

از سقوط بدنبال مهرکرج کیان منطقه در واقع کاره نیمه ساختمان کاردریک حین ساله کارگر25                 یک
 طبقه دوم در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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