
 8931اردیبهشت ماه  2اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 ،یشغلنسبت به نداشتن امنیت  سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس نیمراقبتجمع اعتراضی  -

 و سنوات ،عیدیمهیعدم پرداخت حق ب دستمزد زیر حداقل حقوق رسمی و

مقابل وزارت  نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشاناز کشور جن خارمعلماتجمع اعتراضی  -

 آموزش و پرورش 

 به بهانه اتمام قرارداد وانیککارگر باسابقه کارخانه 53اخراج  -

 ماه حقوق کارگران شاغل واخراجی این واحد تولیدکننده موادغذایی5عدم پرداخت 

 شفارود  کارگران شرکت جنگلماه حقوق وعیدی 4عدم پرداخت -

و  نسبت به حکم تخلیهنفت و گاز  یشرکت بهره بردار یمستاجرمغازه ها اعتراضی کسبه تجمع -

 گچساران یفرماندارمقابل  واگذاری مجدد بصورت مزایده

 جان باختن یک کارگر درخیابان انقالب تهران زیر آوار -

 بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی دربوکان کارگر کیمرگ  -

 کارگر11رتصادف سرویس رفت وآمد کارگران ومصدوم شدن باردیگ -

 بازهم تیراندازی مستقیم بسوی کولبران و مرگ یک کولبر -

 ،یشغلنسبت به نداشتن امنیت  سالمت طرح پزشک خانواده استان فارس نیمراقبتجمع اعتراضی *

 و سنوات ،عیدیمهیعدم پرداخت حق ب دستمزد زیر حداقل حقوق رسمی و

 سالمت طرح پزشک خانواده استان نیاز مراقب یجمعروز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه، بعد از ظهر

عدم پرداخت حق  دستمزد زیر حداقل حقوق رسمی و ،یشغلدراعتراض به نداشتن امنیت  فارس

 .دندز رازیش یدانشگاه علوم پزشک یمقابل ساختمان مرکزدست به تجمع  و سنوات ،عیدیمهیب



 

سالمت »با جمالت  ییبا در دست داشتن پالکاردها ی شده،تجمع کنندگانبراساس گزارش رسانه ا

سالمت نصف حداقل دستمزد  نیحقوق مراقب» ،«یدینه ع مینه سنوات دار»، «جامعه، حقوق عادالنه

و عدم پرداخت حق  یشغل تیبود حقوق، عدم امن نییاعتراض خود را نسبت به پا... و« اداره کار

 .دو سنوات اعالم کردن مهیب

 



حقوق  تیدر جهت رعا: معترض به خرنگار رسانه ای گفت سالمت نیاز مراقب یکیدرهمین رابطه،

 نیقرارداد با مراقب میموظف به تنظ یهر پزشک خانواده، مؤسسه و مرکز درمان دیسالمت با نیمراقب

 .باشد یسالمت، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشک

 نیتوسط طرف یادار بیقانون، نظم و ترت تیوه بر رعاشود عال میاگر قرارداد تنظ: ادامه داد یو

 .ردیگ یانجام م یبه درست زیشده و نظارت ن تیرعا

کار و با وجود نرخ تورم حاکم بر جامعه، با خطرات  یسالمت عالوه بر سخت نیمراقب: افزودوی 

و سنوات، عدم  مهیعدم پرداخت حق ب ،یشغل ندهیآ تیعدم امن ن،یمراجع ادیتعداد ز ،یو قانون یاحتمال

پزشک  رحمصوب ط یها از سرانه یاداره کار، عدم برخوردار هیاز حداقل حقوق پا یبرخوردار

 .امور الزم مواجه هستند ریخانواده و سا

سالمت، دانشگاه  نیسال از ابالغ مصوبات سرانه مراقب 7از  شیمتاسفانه با گذشت ب: کرد حیتصر یو

 نیشدن ا ییو اجرا شیافزا ایپرداخت و  یریگیپ نهیامعلوم در زمن لیاستان فارس به دال یعلوم پزشک

 .مصوبه اهتمام الزم را نداشته است

مقابل وزارت  نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشاناز کشور جمعلمان خارتجمع اعتراضی *

 آموزش و پرورش 

مقابل  ها مطالباتشاندراعتراض به عدم پرداخت ماه از کشور جمعلمان خار اردیبهشت،2روز دوشنبه

 .تجمع کردند وزارت آموزش و پرورش

، هابا در دست داشتن پالکاردها و سردادن شعارنفر می شدند 111تجمع کنندگان که بیش از 

 .اعتراضشان را بنمایش گذاشتند وخواهان پرداخت مطالباتشان شدند



 

سال است دنبال حق و  به سه کینزد: گفتبه خبرنگار رسانه ای  درتجمعاز معلمان حاضر یکی

کرد وحقوق ما را پرداخت نکرد، من در  یماه بدقول 8به  کیوپرورش نزد آموزش م،یحقوقمان هست

از  یهنوز بخش دهیرس انیبه پا تمیکه مدت مأمور حاالکشور مجارستان مشغول به کار بودم و 

 .مطالباتم پرداخت نشده است

 6زش و پرورش حقوقمان را پرداخت نکردند و حدود مسئوالن آمو میبرگشت نکهیبعد از ا: افزود یو

آموزش  ماه است که سه بار تا به حال مقابل 8به  کینزد م،یسال حق مسکن طلب دار کیماه حقوق و 

 یآقا و یبانیمعاون پشت اریاله یماه بود که با آقا ید 18حضور نخست ما . میو پرورش حضور داشت

است، به بانک  یکه گفتند مشکل از بانک مرکز میداشت دارید لمللا نیدر امور ب ریمقام  وز قائم یمیکر

ارز معلمان در  یاعطا یو برا میندار یبا آنها گفتند که مشکل داریو بعد از چند جلسه د میرفت یمرکز

 م،یتا ارز را اختصاص ده زدیپول را به حساب بر دیهستند و گفتند که آموزش و پرورش با تیاولو

از  زین یالیمشکل ر ست،ین یو مشکل ارز میدار یالیکه گفتند ما مشکل ر میآمد مجدد به وزارتخانه

به  زیدهد که آنها ن صیاعتبار الزم را به خزانه تخص دیوبودجه با خرانه است، سازمان برنامه یسو

 .پرداخت کنند یبانک مرکز

اما  مینفر بود 01 میمدبهمن مقابل وزارتخانه آ 51دفعه دوم که : ادامه دادطلبکار معترض معلم  نیا

 .کند یم داریاما با رامبد جوان د میکن انینکرد تا مشکالتمان را ب داریر آموزش و پرورش با ما دیوز

وپرورش حضور  حقوقمان، مقابل وزارت آموزش یریگیپ یمختلف برا یها از استان: کرد انیب یو

مسئوالن صحبت کنند، حدود دو هفته است با و با  ندیایما ب ندگانینفر از نما 3ابتدا قرار بود  م،یافتی



 یبرا ندگانمانیرا به ما بدهند که نما یو قرار بود وقت میکن یصحبت م یمیو کر اریاله یدفتر آقا

 .اما محقق نشد ندیایگفتگو ب

 نیتر عمده: را داشت ، گفت ییایآس یها در کشور سیکه سابقه تدر معترض معلمان نیاز ا دیگر یکی

 .شود یحقوق بنابر حکم است که اجرا نم شیدرصد افزا 51 یماه حقوق و اجرا 12 افتیمطالبه ما در

اما  م،یا شده است و به کشور برگشته یزمان اعزاممان منقض نکهیاز ما با وجود ا یبرخ: ادامه داد یو

گذران  یمانده برا یها باق که هنوز مدت اعزام آن یهنوز مطالبات پرداخت نشده است و همکاران

 .میحق و حقوقمان باش ریگیتا پ میا امروز به وزارتخانه آمده رند،یگ یها کمک م از سفارتخانه یندگز

 به بهانه اتمام قرارداد وانیککارگر باسابقه کارخانه 93اخراج *

 ماه حقوق کارگران شاغل واخراجی این واحد تولیدکننده موادغذایی9 عدم پرداخت

 جاده تهران 4كیلومتر ،همدان واقع در ر مجموعه شرکت داروگرزی کارگر باسابقه کارخانه کیوان53

    .به بهانه اتمام قرارداداز اول اردیبهشت ماه از کار اخراج شدند

حقوق ماه های بهمن واسفند سال گذشته وفروردین سال جاری به کارگران شاغل واخراجی این 

 .کارخانه پرداخت نشده است

مشغول به کار هستند  تولیدی موادغذایی واحد نیکارگر در ا 08 حدودبرپایه گزارش رسانه ای شده،

صبح روز چهارشنبه  تیاز آنها مطرح شد و در نها یتعداداخراج گذشته شائبه  یها اما از هفته

 .مدت قرارداد شغل خود را از دست دادند انیپابهانه نفر به  53حدود ( ماه نیفرورد28)

 .دارند یسال سابقه کار18تا4کارگران  نیاز ا کیاظهارات کارگران، هر طبق

اخراج  نیا: کارگر مشغول به کار هستند، افزودند 65به  کیهنوز نزد نکهیا یادآوریکارگران با  نیا

را به وجود آورده است که همکاران  ینگران نیصورت گرفته و ا ها نهیکاهش هز یدر راستا ها

 .مشابه مبتال شوند یبه سرنوشت زین ماندهیباق

 کارگران شرکت جنگل شفارود ماه حقوق وعیدی 4م پرداختعد*

 .پرداخت نشده استکارگران شرکت جنگل شفارود رضوانشهر ماه حقوق وعیدی 4

کارگران شرکت جنگل شفارود  د،یماه از سال جد کیگذشت  بابه گزارش یک منبع خبری محلی،

کارگران . اند نکرده افتیرا در یدیو ع نیبهمن، اسفند و فرورد ،ید یها رضوانشهر هنوز حقوق ماه

 .اند کرده افتیاز سنوات سال گذشته را در یتنها بخش نیشرکت همچن نیا

و عدم  طرف  کیاز یمتأسفانه گران: از کارگران شرکت جنگل شفارود گفت یکیدرهمین رابطه،

 ها جنگل یقرقبان: افزود یو. کمر کارگران شرکت را شکسته است گریپرداخت حقوق از طرف د

 یکار حقوق از سو نیاست به کارکنان شرکت جنگل شفارود واگذار شده است و قرار بود با ا یمدت

 .در پرداخت به موقع حقوق رخ نداده است یتفاوت شود اما چندان زیبه موقع وار یعیمنابع طب

و  نسبت به حکم تخلیهنفت و گاز  یشرکت بهره بردار یمستاجرمغازه ها اعتراضی کسبه تجمع*

 گچساران یفرماندارمقابل  ذاری مجدد بصورت مزایدهواگ



دراعتراض به نفت و گاز  یشرکت بهره بردار یمستاجرمغازه ها کسبه اردیبهشت،2روز دوشنبه 

 .اجتماع کردند گچساران یفرماندارمقابل  حکم تخلیه و واگذاری مجدد بصورت مزایده

ساله و بانوان حضور  81 رمردیه تا پسال 23آنها جوان  انیدر مبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 یبه نشانه اعتراض جلو یآنهم بعد از دهها سال مغازه دار شانیها مغازه هیبعلت حکم تخل ندداشت

 .گچساران تجمع کردند یفرماندار

شهر  نیبازار ا کهیدر حال 1558نفت و گاز گچساران از سال  یشرکت بهره بردار:معترضین گفتند

 اریدر اخت هیخود را به صورت عار یها رفاه حال کارکنان نفت مغازه یبرا هنوز شکل نگرفته بود

 .از افراد گذاشت یتعداد

 یشخص نهیبا هز یو حت میکرد یها سپر مغازه نیسال عمر خود را در ا یها سال: افزودند انیبازار

شهر دوگنبدان است که اگر در همان زمان در  یدر حال نیا میکرد ه ا یو نگهدار ریها را تعم مغازه

 هیتومان سرما اردهایلیقطعاً االن م م،یانداخت یدست و پا و راه م یکاسب ای یخودمان مغازه، ملک یبرا

 .... یو اما االن چ میداشت

اما اکنون بعداز ده ها سال امرار معاش از راه مغازه : شرکت نفت عنوان کردند یها مغازه نیمستاجر

 هیقرار داد بصورت مستأجر و موجر بسته شد و ما کرا ه،یعاربعد از قرار داد  کهیدر حال یدار

اند  کرده اعالم نیها صادر شده است و همچن مغازه هیاما متاسفانه حکم تخل میا مغازه را پرداخت کرده

 .به افراد واگذار شود دهیبصورت مزا دیها با مغازه

انجام شده  یاسیس اناتیافراد و جر یها طنتیش یبرخ یاقدامات در راستا نیا: مطرح کردند انیبازار 

.... و یاسیها و افراد س ها، جناح ها متعلق و وابسته به گروه مغازه نیکدام از مستاجر چیه کهیدر حال

 .باشند یم یبلکه از شهروندان عاد باشند ینم

شغل، نکته توجه دارند که تنها  نیمسئوالن محترم نفت به ا ایآ: داران معترض در ادامه گفتند مغازه

 طیآنهم در شرا میمستق ریو غ میاز صدها خانواده بطورمستق شیمنبع درآمد و کسب امرارمعاش ب

 نیا رتو در صو ردیگ یها انجام م مغازه نیا قیاز طر... و یتورم و گران ،یسخت اقتصاد اریبس

ار لطمات و نفت بعد از ده ها سال زحمت و مشقت دچ یها مغازه نیمستاجر یها و زندگ اتفاق، خانواده

 یباق شانیبرا یدیام چیه گرید یبد اقتصاد طیخواهد شد  و با توجه به شرا یریصدمات جبران ناپذ

 .نخواهد ماند

 تهران زیر آوارخیابان انقالب جان باختن یک کارگر در*

اردیبهشت،یک کارگر در حادثه ریزش آوارخیابن انقالب تهران بدلیل گودبرداری 2عصر روز دوشنبه

 .ازدست داد جانش را

به عمق  ییها یمتر مربع گودبردار 4به وسعت  ینیدر قطعه زمبراساس گزارشات رسانه ای شده،

 کبارهیکارگران مشغول کار بودند که به  نیزم نیا یشده بود که در بخش شمال جادیمتر ا 13تا  11

 .گرفتار شد رآواریکارگر ز کیو  بیمحل تخر نیا وارهید

 یقینجات شدند و پس از دقا اتیالزم وارد عمل یساز منیمحل و پس از ا آتش نشانان با حضور در

 .خارج کردند رآواریرا از زساله  55کارگر 



شدت جراحات وارده در  لیبدل تبعه افعانستانکارگر  نیعوامل اورژانس مشخص شد که ا صیبه تشخ

 .حادثه جان باخته است نیا

 نیا نکهیانجام شود و با توجه به ا یشتریب یمنیبا ا دیبا قیعم یها یگودبرداربنابهمین گزارشات،

مواقع  نیخاک وجود دارد که در ا نیریز یها هیال یبوده احتمال نم زدگ یپر بارش یروزها روزها

 .خاک و وقوع حوادث وجود دارد نیریز یها هیال ییبجااحتمال جا

 بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمانی دربوکان کارگر کیمرگ *

 .فروردین،یک کارگر ساختمانی دربوکان براثر سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد51روز شنبه

انتقال به به گزارش منابع محلی، این کارگر اهل بوکان بنام زاهد درخوش پس از سقوط از ساختمان و

 .شدت جراحات وارده جان باخت لیبه دل مارستانیب

 کارگر88ن شد دف سرویس رفت وآمد کارگران ومصدومباردیگرتصا*

،سرویس رفت وآمد کارگران یک کارخانه مشهد بایک تریلی برخوردکرد (اردیبهشت2)دوشنبه شب

 .مصدوم شدندکارگر 11و

 یها از کارخانه یکیبوس حامل کارکنان  ینیم:به خبرنگاران گفتمشهد  یآتش نشان اتیمعاون عمل

خورد کرد که موجب مجروح بر یلیدستگاه تر کیمشهد با  ریپل غد یمشهد دوشنبه شب در حوال

 .بوس شد ینیم نانیشدن سرنش

 سیسرو بوس ینیرخ داد م یبار رضو دانیو م ریحادثه که در حدفاصل پل غد نیا: وی افزود

 .آن مجروح شدند نانیمنحرف و سرنش یلیپس از برخورد با تر نیسرنش 13کارکنان کارخانه با 

امداد و نجات به محل اعزام شده و راننده  یها میت ینپس از اعالم حادثه به آتش نشا: وی درادامه گفت

اورژانس  یروهاین لیتحو زینفر بودند ن 12بوس را نجات داند و مصدومان را که  ینیمحبوس شده م

 .شدند

 بازهم تیراندازی مستقیم بسوی کولبران و مرگ یک کولبر*

بع سردشت آتش گشودند اردیبهشت،بازهم نیروهای نظامی بر روی یک کولبردر توا2روز دوشنبه

 .وجانش را گرفتند

 .ساله اهل سردشت را طاهر درانگ گزارش کردند53منابع محلی هویت این کولبر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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