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های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی  اعتراض به طرح
کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه ها،دانش آموزان )

 است....( ،جوانان متقاضی کارو

ازدستاوردهای کارگران، حقوق خود و مهارت آموزی دفاع  اعتراض به اجرای طرح های کارورزی
 ونسل های آینده است

 یرضا شهاب یروز اعتصاب غذا نیدر دهم(یهمسر رضا شهاب) ییگفتگو با ربابه رضا -

درحمایت ازفعالین سندیکایی زندانی  وبرای آزادی رضاشهابی  یفرانسو یکایپنج سنداطالعیه  -

 واسماعیل عبدی

از  یالمل نیحمل و نقل ب ونیفدراس قیعم یو نگران یرضا شهاب یروز اعتصاب غذا نیدهم -

 یکارگر زندان نیا تیوضع

از  یالمل نیحمل و نقل ب ونیفدراس قیعم یو نگران یرضا شهاب یروز اعتصاب غذا نیدهم -

 یکارگر زندان نیا تیوضع

 .شد یدوباره بستر ،یجراح محمد: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 از مطالبات بازنشستگان تیکشور درحما انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا هیانیب -

 کارگران، به کام مقامات بیاز ج -

 !ادامه وقت کشی در تبدیل وضعیت کارگران پست های فشارقوی برق؟ -

 !بازهم وعده توخالی به کارگران شهرداری سردشت وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه شان -

 چاه زشیجوان در حادثه ر یباختن کارگر مقنجان  -

 در دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی(همسر رضا شهابی)ربابه رضایی  گفتگو با

شرکت  یکایسند رهیمد اتیو عضو ه یفعال کارگر ،یکانادا با همسر رضا شهاب امیپ ویراد یگفتگو

 در زندان یرضا شهاب تیواحددر رابطه با اعتصاب غذا و وضع

 :کنیدگوش 

https://www.youtube.com/watch?v=OyO9bv5is8k&feature=youtu.be 

رضاشهابی برای آزادی و فعالین سندیکایی زندانی درحمایت از یفرانسو یکایپنج سنداطالعیه 

 واسماعیل عبدی

 

 یی درایرانکایسند فعال،یرضا شهاب یآزاد یبرا فراخوان



 گریتهران و حومه بار د یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایاز مسئوالن سند یکی یشهاب رضا

 یکارگر های تشکل جادیدفاع از حق اعتصاب و حق ا لیبه دل ۰۲۰۲او در سال . شده است یزندان

 .مستقل، به شش سال زندان محکوم شد

گذراندن سه  یاوت مجبور شد که برا ۹آزاد شده بود، در روز  یپزشک لیکه در سال گذشته به دال او

ش در زندان، خود را بر عدم نگهداشتن یمبن یو به رغم گزارش پزشک تش،یمانده از محکوم یماه باق

 .کند یشهر معرف یبه زندان رجائ

سال  کی، ۰۲۰۲او در سال  یآزاد« عدم تطابق»نکردند و به بهانهء  تیهم کفا نیبه ا یرانیا مقامات

 .بر مدت زندان او افزودند گرید

 .اوت و پس از ورود به زندان، اعتصاب غذا کرده است ۹از روز  یابشه رضا

 یکه جمهور یدر حال. کار است یسازمان جهان یاساس یها ونینقض آشکار کنوانس تیمحکوم نیا

 .سازمان وابسته به ساازمان ملل متحد است نیخود عضو ا رانیا یاسالم

 .هستند یرضا شهاب یفور یفراخوان، خواهان آزاد نیامضا کننده ا ویفرانسسندیکاهای 

وضع . دانند یاو م یوضع سالمت ینیب شیرا مسئول وخامت قابل پ رانیرهبران دولت ا کاها،یسند نیا

 یش و به خاطر رفتارهازندان نیشیپ ینامناسب دوره ها طیبه خاطر شرا ،یرضا شهاب یسالمت

 .بد است اریکه متحمل شده، هم اکنون بس  یرانسانیغ

در زندان  یکائیسند یها تیکه به خاطر فعال  یفعاالن زندان گرید یآزاد نیفرانسه همچن یکاهایسند

 تیلغو محکوم زیآن ها و ن یآزاد. معلم، را خواستارند یعبد لیبرند، از جمله اسماع یبه سر م

 یامر یو داود رضو یمدد میکارگران شرکت واحد از جمله ابراه یکایسند یاعضا گریزندان د

 .است یضرور

 ۰۲۰۲اوت  ۰۲ سیپار

 و (solidaires)سولیدر ، (FSU)او.اس.، اف (CGT)ت.ژ.، ث(CFDT)ت.د.اف.ث :  یکاهایسند

 ( UNSA)اونسا 

تهران و  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندمتن فرانسه اطالعیه مندرج در سایت :مرجع

 حومه

از  یالمل نیحمل و نقل ب ونیفدراس قیعم یو نگران یشهابرضا  یروز اعتصاب غذا نیدهم 

 یکارگر زندان نیا تیوضع

 ستیکالیاز حبس دوباره سند( اف یِآ ت)کارگران حمل و نقل  یالملل نیب ونیفدراس «قیعم ینگران“

 یرانیا

به  یرضا شهاب یمربوط به بازگشت اجبار یکارگران حمل و نقل از گزارش ها یالملل نیب ونیفدراس

 .زندان سخت نگران است یها لهیپشت م

 ۰۲۰۲اگوست  ۰۲



کارگران شرکت واحد  یکایخزانه دار سند ،یکه رضا شهاب دهیما خبر رس ونیبه فدراس رانیا از

تهران  کیشهر نزد یاگوست در زندان رجائ ۹از ( ِاف یت یعضو آ)تهران و حومه  یاتوبوسران

 .شده است یزندان

آزاد  یپزشک طیبه خاطر شرا ۰۲۰۲شده بود، در سال  یزندان ۰۲۰۲قبال در سال  که یشهاب رضا

او را در هفته  یاستعالج یمرخص دیدهد که مسئوالن درخواست تمد یاو گزارش م یکایسند. شد

تهران به  یما اطالع داد که دفتر دادستان ونیبه فدراس یرانیروزنامه ا کی. گذشته رد کرده اند

 .ماه در زندان خواهد ماند ۰۲به مدت  یاند که رضا شهاب او گفته وادهخان

به  دینبا یرضا شهاب“: خبر اظهار داشت نیاف در مورد ا یت یآ ونیکل فدراس ریکاتن، دب ویاست

 یرانیمقامات ا دیجد میتصم نیِاف درباره ا یت یآ. مجرم شناخته شود یکائیسند یها تیخاطر فعال

 .آشفته استما سخت  یاز اعضا یکی هیعل

کار را که از  یسازمان جهان «یانجمن ها یآزاد تهیکم» یها هیخود را از توص تیاف، حما یت یآ“

 نیکرده  و بر خواست قاطعانه ا دیتجد ایرفع اتهام شود قو یخواهد از رضا شهاب یم رانیدولت ا

 یم دیتاک یمدد میراهاو اب یکائیهمکار سند زیو ن یاحکام زندان رضا شهاب یبر لغو قطع یمبن تهیکم

 ”.دوباره به زندان برگردند دیآنان نبا. کند

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند :منبع

 .شد یدوباره بستر ،یجراح محمد: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 2شماره  هیانیب

سال 5مدت  افتنی انیبا پا شیپ کسالی - یریگیپ تهیسابق و عضو کم یکارگر و زندان - یجراح محمد

 . ، به درمان خود پرداخت زیحبس در زندان تبر

 یماریو ب دیروئیت یماری، بطور مرتب دچار ب تشیآخر محکوم یکه در سال ها یاسیس یزندان نیا

 . برد یها رنج م یماریب نیبود ، از ا دهیناشناخته  گرد یها

رود ، اما سازمان زندان ها  یبه شمار م  هییسازمان زندان ها و قوه قضا  فیاز وظا انیزندان درمان

 یب. کرده اند  یخود دار یاز جمله محمد جراح یزندان مارانیتوجه به ب نیاز کمتر هییو قوه قضا

. شود  دچارسرطان کبد  یماریبه ب یموجب آن شده که و یاسیس یزندان نیا یماریبه ب یعمد یتوجه

 یبرا شیتجر یشهدا مارستانیهم در ب رایو اخ زیتبر یها مارستانیسال است که در ب کی نکیا

 . شده است یبار بستر نیدوم

سال از عمرش را در زندان گذراند و  ۵کارگران ،  یحقوق همه  یبه خاطر مطالبه  یجراح محمد

 یماریکه ب نینکردند تا ا یدگیدچار شد و مسووالن زندان به او رس ییها یماریدر زندان بود که به ب

 .اند دهیرس یخطرناک و چه بسا درمان نشدن یبه جاها شیها

 مایآن ، مستق یو عواقب بعد انیزندان گریو د یمحمد جراح یها یماریکه ب ستین دهیپوش یبرکس

و جامعه  انیزندان گریاو و د یبه خانواده  دیاست و آن ها با هییمتوجه سازمان زندان ها و قوه قضا

  .اسخگو باشندپ

و  یپاسِخ مطالباِت صنف. ستیکارگر، زندان ن یکه جا مییگو یهمصدا با کارگران و مردم آزاده م ما

 .ستیبر حق کارگران، زندان و شالق ن



 .حساس تنها نگذارند طیشرا نیرود او را در ا یانتظار م فیاز کارگران و مردم شر انیپا در

۵۱۹۰۰۲۰۰۲۲۱۱۵۲۰۰ 

 یبه نام محمد جراح -سپه  بانک

  رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

۹۲/۵/۰۲ 

 از مطالبات بازنشستگان تیکشور درحما انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا هیانیب

 به نام خداوند جان و خرد

امور  انیبرخوردارند و نگاِه متول عیرف یگاهیاز جا شکسوتانیبازنشستگان و پ ا،یاکثر جوامِع دن در

 .ادب و احترام است یاز رو شانینسبت به ا

 یامضا ،یزنیاعم از را_احقاق حقوق خود از ُطرق مختلف  ریگیکه بازنشستگان کشور پ سالهاست

خود را صرف آموزش  یکه جوان یهستند، اما متاسفانه مسئوالن نسبت به کسان_ ... طومار، تجمع و

 نیکاربدستان در حق ا ینداشته اند و وعده ها ستهیجامعه کرده اند، برخورد شا یو باال بردن آگاه

  .فراتر نرفته است با،یز ییگرانقدر از حد شعارها یها هیسرما

شان و  تیهمراه با رعا ،یشتیمع یآرام و به دور از دغدغه  یزندگ کیاز  یبرخوردار انتظارِ  

 .است یحقوق شهروند نیتر ییبلکه جزو ابتدا ست،ین یفراقانون یمنزلِت درخور، نه تنها خواسته ا

را  شیعمر خو یروزها نیاند که بهتر یکه امروز در زمره بازنشستگاِن جامعه هستند، همانان یکسان

 یوران سالخوردگندارند که در د نیجز ا یو انتظار. در راه خدمت به مردم و کشور صرف کرده اند

 .کنند یزندگ" نان "  ی شهیبرخوردار باشند و بدون اند ینسب یاز آرامش

و به طور  یمصوِب موجود به درست نیو چنانچه قوان ستین یفرا قانون یمطالبات، خواسته ها نیا

 .اجرا شوند، برآورده خواهند شد ریکامل و بدون تفس

همگام با جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش،  ان،یفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

 :است ریبه شرح ز ختهیقشر فره نیا یخواستار تحقق خواسته ها

 حداقل حقوق باالتر از خط فقر شیافزا -۰

 آن یبا توجه به تبصره ها یخدمات کشور تیریقانون مد ۲۲ماده   یاجرا -۰

 تا کنون ۰۱۱۲از سال  یخدمات کشور تیریقانون مد ۰۰۵پرداخت مطالبات مربوط به ماده - ۱

 یلیتکم مهیاز کل مبلغ ب" سوم کی" زانیبه م یلیتکم مهیب یبودجه برا فیرد نییتع -۲

تر بازنشسته شده  نییکه با دو رتبه پا ۰۱۱۱بازنشستگان بعد از سال  یپرداخت مطالبات رتبه بند _۵

 .اند

انجام  یبرا یخدمات کشور تیریمد یو قانون دائم هیدر اصالح حیروشن و صر یمواد دنیگنجان -۲

 .یشتیمع یآنان از تنگناها ییمنافع بازنشستگان و رها نیتام یپنج بند مذکور، برا



امروز و فردا  یبه جز وعده ها یا جهیمستمِر بازنشستگان با دولت و مجلس، نت یها یزنیرا متاسفانه

در  یجز تجمع قانون یچاره ا ،یحق طلب یدر جهت رساندن صدا فیقشر شر نیا ینداشته و برا

 .نمانده است یباق یقانون اساس ۰۲قالب اصل

برحِق  یقاطع خود را از خواسته ها تیکشور، حما انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

را   شکسوتانیدارد و از دولت دوازدهم انتظار دارد؛ مشکالت و معضالت پ یبازنشستگان اعالم م

 .خود قرار دهد یکار تیدر اولو

از  تیدر حما یو مدن یتجمعات قانون یخود، برگزار یشورا بر اساس فلسفه وجود نیا نیهمچن

 ژهیاز جامعه به و یقشر چیاست که ه دواریو ام داندیرا، حق خود م شانیشده ا مالیپا  یخواسته ها

 یناچار به تجمعات و اعتراضات قانون شیاعتراض خو یرساندن صدا یبرا یبازنشستگان فرهنگ

 .دندنگر

  کشور انیفرهنگ یصنف یکانونها یهماهنگ یشورا

 ۰۱۹۲مردادماه۰۲

 کارگران، به کام مقامات بیاز ج

اعتماد  یجهت اخذ رأ یاجتماع نیخبر شائبه اقدام سازمان تأم شیپ یچند« انتخاب» یخبرگزار

بر اساس  یخبرگزار نیبه گزارش ا. کار منتشر کرده بود ریابقاء وز یمجلس برا ندگانینما

مورخ  یاجتماع نیسازمان تأم نیمعاون یجلسه شورا نیو پنجم ستیصد و ب کی یصورتجلسه رسم

به عوامل خود دستور داده تا جهت اخذ .... معاونت ها و  لیو طو ضیسازمان عر نیا،  3/5/6331

که الزم است انجام دهند، از جمله در اسرع  یکار در مجلس هر اقدام ریوز یاعنماد حداکثر یرأ

 .مجلس، انجام شود ندگانیمختلف به نما ازاتیمانند ارائه امت یوقت موارد

و  یضد کارگر یاز جانب افراد، نهادها و تشکل ها یگسترده ا غاتیخبر، تبل نیاز انتشار ا بعد

که روزانه  یبه طور. به راه افتاده است یکار فعل ریوز یعیاز رب تیدر حما رهیو غ یوابسته دولت

به  سوممو یمجلس،نهادها ندگانینما یاز جانب برخ یعیگرانه از رب شیو ستا یتیحما هیانیب نیچند

 یکار، کانون ها یشورا یهماهنگ یکانون ها ع،یوابسته به دولت در صنا یکارگر یها هیاتحاد

  ،ییکارفرا یصنف یانجمن ها یکارگران، کانون ها ندگانیکارگران، مجمع نما یصنف یانجمن ها

با  تیصنعت و معدن که به نام کارگر اما در ضد یزنان کارگر، خانه ها یها هیخانه کارگر، اتحاد

چهار سال گذشته ارائه کرده است، در  یط یکه و یکنند به خاطر خدمات یم تیمنافع کارگران فعال

. گردد یمتعلق به خانه کارگر، منتشر م «لنایا» یمله خبرگزارها، از ج یروزنامه ها و خبرگزار

که  یعیبه رب ماداعت یدادن رأ یمجلس برا ندگانیو درخواست از نما غاتیحد گسترده تبل نیدامنه تا ا

اعتماد  یها هستند، عمال موضوع اخذ رأ یچ غاتیتبل نیمجلس خود در ب ندگانینما نیاز هم یتعداد

 .را فراتر از شائبه برده است ازیارائه امت قیاز طر

در چهار  یعیاعتماد، توسط رب یو واسطه گران اخذ رأ انیچ غاتیکه از نظر تبل یبرجسته ا خدمات

محرومان دانست، شامل  نهیگنج دیرا با یعیعنوان شده که رب یسال گذشته انجام گرفته است که حت

 یابر لیادامه تحص تیموقع جادیان، امحروم یمعلوالن و کمک به آنها، ساخت مسکن برا یشناسائ

حداقل  شیافزا ،یمقابله با رانت خوار ازمند،ین یها خانواده حتاجیما نیتام ده،ید بیآس یها خانواده

 رهیو غ یکارگر یاز تشکل ها تیحما ،یسه جانبه گر تیاز نرخ نورم، تقو شتریب زانیدستمزد به م

 !هستند



 یمدت مذکور که توسط آمار و رسانه ها یط یعیاز کارنامه رب یبا رجوع به فقط گوشه هائ اما

شرمانه  یب نیچن نیکه ا یکسان یوقاحت و دالل مسلک ،یثبت و منتشر شده است دروغگوئ یرسم

 ،یمنافع شخص نیدوزند و به خاطر تأم یانسان کارگر و زحمتکش م ونیلیچشم در چشم ده ها م

 شود؛ یکنند برمال م یم یبکاریو فر ندیگو یخود دروغ م یطبقاتو  یگروه

فرد شاغل  کی یکشور فاقد حت یدرصد خانوارها ۰۱۳۱بالغ بر  ۰۱۹۰دولت دهم و در سال  انیپا در

 تیوضع یکم ۰۱۹۱در سال . افتی شیدرصد افزا ۰۲به  ازدهمیرقم در سال اول دولت  نیبودند که ا

 وفاقد شغل زده شد  یرکورد خانوارها ۰۱۹۲اما در سال  افتیدرصد کاهش  ۰۱۳۲و به  افتیبهبود 

درصد خانوارها  ۰۲۳۲زده شد و  گرید یهم دوباره رکورد ۰۱۹۵و در سال  دیدرصد رس ۰۲۳۲به 

 24حدود  یعنیهزار خانواده  088و  ونیلیم 4از  شیب 31از سال  خیتار نیفاقد شغل ماندند و تا ا

 یکاریوجود ب یعنیمورد  کی نیهم. نفر شاغل هستند کی یفاقد حت یرانیا یدرصد از خانواده ها

 یو آوار شدن هزاران بال لیبازماندن فرزندان از تحص ،یسرپناه یب ،یمطلق که منشأ گرسنگ

 یعیکه اتفاقا تعداد آن نسبت به دوره قبل از صدرات رب یا یکنون یونیلیم 61 تیبرسر جمع یاجتماع

به  وکار چاق کن گذاشت  یها یچ غاتیتبل نیتا مقابل ااست  یبوده است کاف شیمدام در حال افزا

 یعیآنچه که در انظار ما از رب دیدان یخوب م رندگانیگ ازیدهندگان و هم امت ازیشما هم امت: آنان گفت

و  ونیلی، هفت م 38که مطابق آمار منتشره در سال  دیدان یهمه خوب م. دروغ است دیکن یم فیتعر

 288تا  638از  الهر س خیکرده و از آن تار لیترک تحص یرانیو پنج هزار دانش آموز ا یصد و س

 حتاجیما نیاز تام. مذکور اضافه شده است تیبازمانده به جمع لیهزار دانش آموز از تحص

 ونیلیم 38از  شیخط فقر به ب ریز تیجمع یبنا به آمار رسم کهیدر حال دیگوئ یم ازمندین یها خانواده

تورم  زانیاز م شتریب تمزدحداقل دس شیبا افتخار از افزا! است دهیرس ونیلیم 60 هی ینینش هیو حاش

از  تیاز حما! خط فقر است ریمعادل چهار برابر ز یکه دستمزد کنون دیکن یاعالم شده صحبت م

اعضاء و  نیکردن و فشار بر فعال یبازداشت و زندان کهیدر حال دیران یسخن م یکارگر یتشکل ها

که شماها از آنان به عنوان  هالبته معلوم است آنچ. گسترده تر از قبل شده است یکارگر یتشکل ها

 یاسالم یمانند خانه کارگر، شوراها یضد کارگر یهمان نهادها د،یبر ینام م یکارگر یتشکل ها

در  یاز ممانعت از رانت خوار. صادر کرده اند، هستند یعیاز رب تیحما هیانیکه ب یگرانیکار و د

اتفاق افتاده در سازمان  یها یاما بر رانت خوار دیزن یحرف م یعیتوسط رب یاجتماع نیسازمان تأم

با  ینامه ادار ی، ط«دولق رزادهیش نیافش»چهار سال گذشته از جمله انتصاب  یط یاجتماع نیتأم

 نیتام یو اجتماع یبه عنوان مشاور معاون فرهنگ 34 ریت 24 خیبه تار« ۱۲۲۲/۹۲/۵۹۲»شماره

بوده  یپست نیچن یبرا یسابقه کاف وخود سازمان فاقد تجربه  یکه مطابق قانون استخدام یاجتماع

 .دیکن یم یاست، پرده پوش

 هیاز سرما ازیامت زانیم میو بر سر تقس دیریقرار بگ زیشما امکان قراهم است که در دو طرف م یبرا

 یخط فقر و حت ریانسان کارگر محروم، ز ونیلیما ده ها م دیتوان یاما نم د،یکارگران به توافق برس

 «میهست»که  هآنچ میکه باور کن دیرا خواب نما کن میمطلق و گرسنه هست کاریبدتر از آن بخشا ب

 !دارد تیواقع «میستین»ندارد و برعکس آنچه بر خالف گفته شما  تیواقع

و  یکاریاخراج و ب تایو نها یسال است که سهم ما کارگران از دسترنج خود فقر، ندار 30از  شیب

و چپاول  ده،یرس یعیشروع شده و امروز به رب یبر وزرات کار از توکل یتصد. بوده است یگرسنگ

. گرید یکس ایباشد  یعیدولت دوازدهم رب ریکند که وز ینم یفرق. است افتهیدسترنج ما همچنان ادامه 

 .متوقف گردد دیاز حاصل کار و زحمت ما است که با یو سهم ده یسهم خواه



 22/5/6331 یمراد ریجوانم

 !تبدیل وضعیت کارگران پست های فشارقوی برق؟ادامه وقت کشی در 

این کارگران .ادامه داردکارگران پست های فشارقوی برق کماکان وقت کشی در تبدیل وضعیت 

 .،هنوز تبدیل وضعیت نشده انددارطی سال های گذشته علیرغم اعتراضات دامنه

طرح کارگر دائم ماه ازامضای 2با گذشت  مرداد رسانه ای شد،22براساس گزارشی که امروز

به اجرا  تیوضع لیمراحل تبداما  روین ریوزاز طرف برق توسط  یفشار قو یها پست یاپراتورها

 .در نیامده است

بودن قرارداد  میدا ایشبه در موقت  جادیبار با ا نیفراوان ا یها یباز هم با کارشکن بنا بهمین گزارش،

و طفره رفتن  یکش اقدام به وقت ریوزارت و توان ها، گاهیبدون چارت مصوب بودن جا ایو با چارت 

ای در جلسه  نکهیکشور نمودند تا ا یستخدامو ا یشدن اصل موضوع و ابالغ سازمان ادار یاز اجرائ

از سازمان  یا نامه یروز ط ۱یال۰ظرف  رویشد که وزارت نتوافق  رماه،یو چهارم ت ستیب  خیتارب

 یها در پست نیاز تعداد شاغل شیب یبالتصد یها با وجود چارت ایاستعالم کند که آ یو استخدام یادار

برق وجود  یفشارقو یپستها نیآنها به شاغل صیامکان تخص رویبرق کشور در وزارت ن یفشارقو

حل شودو قرارداد  یتا موضوع به کل دیدارد؟ و سازمان در پاسخ نظر مثبت خود را اعالم نما

تمام قِد  یصادر گردد اما متاسفانه باز هم باوجود همکار نفعانیذ یبا چارت مصوب برا میدا یکارگر

 شیعد از گذشت بو ب. از صدور استعالم مذکور سر باز زد رویوزارت ن ،یو استخدام یسازمان ادار

سازمان ، رویوزارت ن وعدم ارسال نامه از جانب یو استخدام یسازمان ادارو همکاری هفته ۱از 

و دوم مرداد ماه، وزارت را مکلف به صدور قرارداد  ستیدر ب یا نامه یط یو استخدام یادار

نمود  رویوزارت ن یها و شرکت عیموجود در کل صنا یبالتصد یها با استفاده از چارت میدا یکارگر

 یا جهیهمچنان نتتابه امروزکامل قرار داد؛ اما  یبا همکار رویوزارت ن اریرا در اخت زیو همه چ

 .حاصل نشده است

 !بازهم وعده توخالی به کارگران شهرداری سردشت وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه شان

ماه حقوق وحق بیمه کارگرانش بازهم وعده مسئوالن شهرداری سردشت مبنی بر پرداخت چندین 

 .توخالی در آمد

سبز مشغول به کار هستند،  یو فضا یمختلف خدمات یها که در بخشسردشت  یکارگر شهردار 288

مرداد  لیاوا ت،ینکرده بودند؛ در نها افتیدر یدستمزد چیمرداد ماه ه لیتا اوا یسال جار یاز ابتدا

 .شد زیوار کارگران نیماه به حساب ا نیماه حقوق فرورد

که  کند یسه ماه از مطالبات را پرداخت م رماه،یسردشت وعده داده بود که تا آخر ت یشهردار دفتر

اند با انتقاد از  ماه دستمزد گرفته کیفقط  یسال جار یکه از ابتدا یکارگران. نشد یوعده عمل نیا

 .بر دوش کارگران باشد یبار مشکالت سازمان شهردار دینبا: ندیگو یموجود م طیشرا

در  ریتاخ لیرا دل یدر دوره شهردار قبل یشهردار یها یسردشت کمبود بودجه و بده یشهردار

 .پرداخت دستمزد کارگران عنوان کرده است

از عدم  ،یمطالبات مزد افتیدر در ریسردشت عالوه بر تاخ یحال کارگران شهردار نیع در

 نیمراجعه به تام ریاخ یها در ماه: به خبرنگاری گفتندخود انتقاد دارند و یها مهیپرداخت حق ب



 گریاز کارگران د یاریبس مهیب یها بوده و دفترچه جهینت یب مهیب یها دفترچه ضیتعو یبرا یاجتماع

 .ندارداعتبار 

 جان باختن کارگر مقنی جوان در حادثه ریزش چاه

 مردا22مقنی جوان ،ظهرامروزکارگر  کیجان باختن شهر تهران از ینشان سازمان آتش یسخنگو

 .خبر داد ،تهرانجهاد اکبر ابانیخ ،یغرب امبریپ ابانیخ چاه یها وارهید زشیدر حادثه رد

نشانان در محل حادثه مشاهده شد در  با حضور آتش: افزود انوگو با خبرنگار در گفت یملک جالل

چاه  وارهید کبارهیساختمان در حال ساخت کارگران در حال حفر چاه بودند که به  کی یقسمت منف

 .ساله تبعه افغانستان در داخل چاه مدفون شده بود 24کارگر  کیو  بیتخر

کارگر را از داخل چاه خارج  نیالزم ا یها یساز منینشانان بالفاصله پس از ا آتش: داشت انیب یملک

 .دند که مشخص شد جان خود را از دست داده استعوامل اورژانس دا لیو تحو

 6331بیست وهفتم مردادماه

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

