
 1931دی ماه  2و  1اخبار و گزارشات کارگری 

روز گرامیداشت یاد جانباختگان اعتراضات  دی ماه 5

 وهمبستگی با خانواده هایشان 31هفته آخر آبان ماه 

 گزارشاتی درباره تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس وتحصن یک ساعته معلمان در کشور -

ماه حقوق،بالتکلیفی شغلی و وعده  2سبت به عدم پرداخت نهپکو  کارخانه کارگرانتجمع اعتراضی  -

 یمرکز استان یمقابل استاندار های توخالی مسئوالن

اعتصاب وتجمع  کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  -

 وبرای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم

طرح  یدر اعتراض به عدم اجرا چادرملو معدن یمانکاریران پکارگدومین روز اعتصاب وتجمع  -

 یزد اداره کل استانوعدم پاسخگویی  مشاغل یبند طبقه

تجمعات اعتراضی رانندگان شرکت مخابرات نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال گران شدن بنزین  -

 در چنداستان کشور

ت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل نسب  اسوجی یسبز شهردار یکارگران فضا اعتراضی تجمع -

 شهر یشورا ساختمان

 هفت تپه روز تجمع و اعتصاب کارگران تاکستان نیدوم -

ماه  7دراعتراض به عدم پرداخت  بروجرد -توره  یکارگران پروژه راهسازاعتصاب  وتجمع  -

 حقوق

روزه 03ن مهلت روز با تعیی2پس از  شهرکرد مانیکارگران کارخانه سخاتمه موقتی اعتصاب  -

 برای پاسخگویی به مطالباتشان

طرح  یاجرانسبت به پایمالی حقوقشان ازجمله عدم  رجال خواهان یمیپتروش کارگراناعتراض  -

 ماهشهر  یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و وبی تفاوتی اداره کار مشاغل یبند طبقه

 هستند کارگر 831ماه معوقه 5 وپرداخت کارخانه یایاحخواهان  رگاهیاشباع تراورس شکارگران  -

استان  یدانشگاه علوم پزشک ادامه اعتراضات فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان ودندان -

 نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل استانداریگلستان 

 نویسندگان ایران کانون رانیدب ئتیمنتخب ه یازداشت منشب -

  نیبه زندان اوکرج   یکارگر نیلاسحاق از فعا آل یانتقال عل -

 شدند تبرئه یاز اتهام اخالل در نظم عمومکارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه 5 -

 یعال صنعتی شهرککارگر  82بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران واینبار مصدومیت  -

 تبریز نسب



 براثر سقوط از ارتفاع سیدر فرد یکارگر ساختمانجان باختن یک  -

 کارگاه چوب در جنوب تهران یآتش سوزساله درحادثه  81زنده زنده سوختن یک کارگر  -

 گزارشاتی درباره تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس وتحصن یک ساعته معلمان در کشور*

 

 دی ماه بازنشستگان مقابل مجلس 2گزارشی از تجمع +

خسته  یرنجور وروح یجود کهولت سن وتنکه با و یا ختهیبازنشستگان فره شگاهیبا درود بر پ

خود را به بهارستان  رانیا یجا یازجا یرواداشته ، امروز دوشنبه دوم د یها ضیوتبع ماتیازنامال

 دهرا به عمل آور یبزرگواران کمال تشکر وقدردان نیمقابل مجلس رسانده بودند جا دارد از همه ا

آلوده  یهوا نیچشم با پانسمان چشم درا یباوجود جراح یاالسالم خیبزرگوارش یبخصوص بانو

 . رسانده بودند ارانیتهران خود را به جمع 

 دیامر سبب گرد نیتجمع بوده وهم یبا اعمال فشار خواستار ممانعت از برگزار یتیماموران امن  ابتدا

 یفشار یبا پا یآبان به منازل خود  بازگشتند  ول81تجمع  الیاز بازنشستگان به خ یاریکه بس

فشرده  همکوتاه آمده ودرصفوف به  یتیامن یروهایاز بازنشستگان باالخره ن گرید  یاستقامت برخو

 .ناظر اعتراضات حق طلبانه بازنشستگان گشتند

خود  یاصفهان با گارد ها ندهینما ینیزمان خانم تاج الد نیدر ا دیآغازگرد ییتجمع با سردادن شعارها 

امر مورد اعتراض واقع  نیرا برشمردند که ا ییوعده ها دگاننینما گریومانند د وستندیبه تجمع پ

با حقوق  تباطدرار یداده شد بعد از ان چند تن از بازنشستگان سخنان شانیوپاسخ وعده ها دیگرد

نمودند ودرپابان قطعنامه قرائت وپس از سردادن شعارها تجمع در  رادیمغفول مانده بازنشستگان ا

 .رفتیپذ انیپا 82ساعت 

 :رشی دیگرگزا+

ماموران قدرت ، از  یعمل یب بود جسارت و یستودن ماهیدوم د متانت و وقار بازنشستگان در تجمع

فرمان مقابله و  از یول.  را کم نکرد یزیچ ختگانیو از حسن اخالق فره یبزرگ منش و علو همت

متنفر  سخت انیو مجلس انیو کالن حکومت خرد یها ییو الف و گزافه گو بازنشستگان متفرق کردن

 .و منزجر بودند



قرار نظاره  یب عاشق کیمانند  کنیمقدار و ل یغالم ب کی نوکرو نه مانند کینه مانند  بازنشستگان

آتش  به ها و شکنجه ها و طناب دار ها عقوبت که تمام ابزار و آالت ییفردا بودند یآزاد یگر  فردا

با انکار ماموران و اصرار و  تجمع بزار ها هما نیا  یریو آمران و عامالن بکار گ خواهد شد  دهیکش

 .دیبر گزار گرد بازنشستگان ابرام

ره  که تر شده بود حیمل تیدرازمحروم انیسال چهره بازنشستگان که از کدورت یوقدرت با چه ابهت 

 .صالبت و شهامت خود کرده بود  مفتون را هم نیمامور یگذران و حت

حضار سر  توسط نا کار آمد و مردم بر باد ده مرتب یها استیس تیدر محکوم یاریبس یشعارها

  .شدیداده م

اظهار داشتند که  ینظامو یتیامن یها رویخطاب به ن یاکبر یو آقا ییچون بانو رضا سخنوران

شما که  حال به یوا دیدیملت کوب زانیعز نهیس بر و مشت دیماه بر ما جسارت کرد آبان شمادر تجمع

و کارگران  نیدزدان و غارتگران، معلم یخود غافل شده و بجا یاصل فیظاوکور کورانه از نگونهیا

 دیبند کرد دررا

 سال گذشته غلط و اشتباه بوده چهل نیداشتند عمل شما وراه شما در ا اظهار  رانیخطاب به مد زیو ن 

 تانینه هاو گفته شد هم ملت و هم شمازمامداران با  ُدر دا است جامعه را در حال انفجار قرار داده و

 .انفجار خواهد سوخت نیا درآتش

 اناتیخلق که از ب بیفر یبرا تیکردن حضار و در نها آرام یاز طرف مجلس برا یا ندهینما آنوقت

رو  نیجانانه حاضر  یبا جوابها یول.داده شد اندک هر چند یوعده ها شهیمثل هم بود بانو مشهود نیا

  از آمدنش مانیپشنادم و" انایو اح برو شد

 . قرارگرفت حضار  مورد قبول دکهیقرائت گرد یاکبر یتوسط آقا ۲۱حدود ساعت  قطعنامه

 :گزارش رسانه ای شده+

به  یاسالم یبا تجمع مقابل مجلس شورا یاز بازنشستگان کشور ی، جمع(ماه یدوم د)صبح امروز 

 .بودجه اعتراض کردند حهیمختصات ال

 ندگانیبرآورده نشده؛ نما ۹۹بودجه  حهیما در ال یها تهمطالبات و خواس: ندیگو یبازنشستگان م نیا

 .حقوق بازنشستگان را برآورده سازند حه،یال نیدر ا راتییبا اعمال تغ دیمجلس با

حقوق  یدرصد ۲۱ شیو افزا یساز همسان یتومان اردیلیهزار م ۶بازنشستگان به بودجه  یاصل انتقاد

 یساز تومان، همسان اردیلیهزار م ۶با  ندیگو یبودجه است؛ بازنشستگان م حهیدر ال یو مستمر

 شتیمع تواند ینم یدرصد ۲۱ شیدرصد است، افزا ۰۴ یتورم باال کهیندارد و درحال ییاجرا تیقابل

 .بازنشستگان را از بحران نجات دهد

بازنشستگان  ،تجمع  نیحاضران در ا شتریبو از ساعت ده صبح آغاز شداعتراضی تجمع  نیا

 .معلمان بازنشسته هستند از جمله یکشور

 یاز تجمع بازنشستگان در روز دوم د تیحما دی ماه معلمان کشور برای 2تحصن یک ساعته +

 وخواسته هایشان ماه



 

به ....دی،جمعی از معلمان در استان های کردستان،فارس ،همدان،خراسان رضوی و 2روز دوشنبه 

از تجمع بازنشستگان در  تیحما برای رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورافراخوان 

 .وخواسته هایشان پاسخ مثبت دادند ودست به تحصن یک ساعته در مدارس زدند ماه یروز دوم د

 :گزارش رسانه ای شده+

امروز صبح، معلمان در  ران،یا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یبنا بر فراخوان شورا

 .در دفتر مدرسه تحصن کردند و دندیمختلف دست از کار کش یها استان

مطرح  ۹۹بودجه  حهیو اعتراض به ال شتیبهبود مع یخود را در راستا یها معلمان خواسته نیا

 تیریقانون مد حیصح یاز جمله، اجرا میدار یاساس ی ما چند خواسته و مطالبه: ندیگو یو م کنند یم

به  ۲۱۴ بیمربوط به ضر پرداخت مطالبات یمحاسبات برا وانید یرا یاجرا ،یخدمات کشور

 ی مهیب کیبه  ها مهیب عیمتناسب با نرخ تورم و تجم انهیحقوق سال شی،  افزا۴۰سال  در، ۰۴۴

 .ها نهیو کارآمد بدون سقف هز گر تیحما

قصد ندارند به : ندیگو یساعت کالس ادامه دارد و معترضان م کی یاعتراض فقط برا نیا

 .آنها را بشنوند یمسئوالن صدا واهندخ یبرسانند؛ اما م انیآموزان ز دانش

ماه حقوق،بالتکلیفی شغلی و  2نسبت به عدم پرداخت هپکو  کارخانه کارگرانتجمع اعتراضی *

 یمرکز ی استانمقابل استاندار وعده های توخالی مسئوالن

برای باری دیگر راهی مرکز شهر اراک شدند تا  هپکو کارخانه دی ماه،کارگران 2روز دوشنبه 

ماه  2نسبت به عدم پرداخت  اعتراضشان را یمرکز استان یمقابل استاندارپایی تجمع بابر

 .حقوق،بالتکلیفی شغلی و وعده های توخالی مسئوالن،بنمایش بگذارند



 

بنابه گزارشات رسانه ای شده،مصوبات و وعده ها مسئوالن در رابطه به پایان دادن به بالتکلیفی 

 .عملی نمی شود ودرحد نوشته وحرف باقی می مانندشغلی ومعیشتی یکی پس ازدیگری 

ازجمله قراربراین شده بود که حقوق آبان ماه هپکویی حداکثر تاپایان آذرماه پرداخت شود که تا 

 .روزدوم دی به حساب کارگران واریز نشده است

 .همچنین دررابطه  با وضعیت سهام ومدیریت شرکت تعیین تکلیف نهایی نشده است

است که در انتخاب سهام  یریهپکو مس یروزها نیمشکالت ا نیتر یاز اصل یکیزارشات،بنابهمین گ

را در  یو افراد مورد نظر تفاوت ریمس نیباورند که ا نیبر ا یاریشود چرا که بس یم یط دیدار جد

مورد  فرادا ایاز منابع، گو یبنا بر گفته کارگران و برخ یکند و حت ینم جادیموجود هپکو ا طیشرا

شده  دیو خلع  یماهه خواسته شده است افراد مورد وثوق سهامدار قبل 85از آنها برنامه  یر که حتنظ

 نیمسئله با قوان نیروبه بوده که هم یاتیو مال یاز مشکالت مال یبا برخ یهپکو هستند و از طرف

داشته  یعتصن یواحد ها گرید تیریدر مد یسابقه نامناسب رانیمد نیا نیهمچن. ناسازگار است تیاهل

 .اند

اعتصاب وتجمع  کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه *

 وبرای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم

راه  نیو رانندگان درز یتراورس بتون ، راتیتعم ،دیتول ،یگذار لیردی ماه، کارگران  2روزدوشنبه 

وبرای حذف شرکت های پیمانکاری  دم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمهدر اعتراض به ع آهن کرج 

 .وعقد قراردادمستقیم، دست ازکارکشیده وتجمع کردند



 

کارگران راه آهن کرج وحضور  بنابه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،بدنبال اعتصاب امروز

 .ران را پرداخت کرداستاندار وفرمانده سپاه استان البرز،کارفرما حق بیمه مهرماه کارگ



 

 هیتراورس ناح دیاز کارگران کارخانجات تول یگروهدی  2روز صبح بنابه گزارش رسانه ای شده،

 .آهن کرج، در محدوده محل کار خود تجمع کردند راه

افتاده و  ریماه به تاخ 5آنها  یا مهیو ب یپرداخت مطالبات مزدبنابه گفته کارگران تجمع کننده،

 .از معوقات است یدر پرداخت حداقل بخش عیتجمع امروز تسر درخواست آنها در

 یمهر ماه کارگران را برا مهیاز کارگران، پس از تجمع امروز؛ کارفرما حق ب یکیاظهارات  طبق

 .کرد زیوار یاجتماع نیکارگران  به حساب تام یدرمان یها دفترچه ضیو تعو دیتمد

 لهیوس) نیراننده درز ون،یکرج که به عنوان راننده کامآهن  کارگران راه: کارگر در ادامه افزود نیا

آنها خواستار پرداخت معوقات . مشغول کارند رهی، جوشکار و غ(آهن تردد ماموران راه یلیر هینقل

 .شرکت هستند فیتکل نییخود و تع مهیو ب یمزد



ن هر ماه حقوق آه در راه مانکارانیحضور پ جهیکرج، در نت هیناح یکارگر تراورس بتن نیگفته ا به

از  کیچیبوده و در صورت اخراج ه یشغل تیشود و کارگران فاقد امن یپرداخت م ریکارگران با تاخ

 .مطالباتشان را ندارند یریگیآنها امکان پ

آهن، دوباره آنها  در راه یمانکاریپ یها کارگران  خواستار آن هستند که با حذف شرکت: گفت یو

 .ولت کار کنندو نظارت د میتحت قرارداد مستق

مشکالت  گریبه کارگران از د یمنیدر ارائه لباس و کفش ا یمانکاریشرکت پ ریتاخ: کارگر افزود نیا

 .کرج است هیدر ناح ژهیآهن بو کارگران راه

و هر سال  یمنیلباس ا کباریماه 6است که هر  بیترت نیآهن بد راه یها عرف کارگاه: ادامه داد یو

 لیهر دل ای یمشکالت مال لیبه دل  یمانکاریاما شرکت پ شود یران داده مبه کارگ یمنیکفش ا کباری

 .شود یکارگران خرج م بیاز ج ها نهیهز نیو ا کند ینم تیعرف را رعا نیا یگرید

طرح  یچادرملو در اعتراض به عدم اجرا ی معدنمانکاریکارگران پدومین روز اعتصاب وتجمع *

 یزد ه کل استاناداروعدم پاسخگویی  مشاغل یبند طبقه

اعتراض به  برای چادرملو معدن یمانکاریکارگران پ دی برای دومین روز متوالی، 2روز دوشنبه 

یزد به اعتصابشان ادامه دادند  اداره کل استانوعدم پاسخگویی  مشاغل یبند طرح طبقه یعدم اجرا

 .شان اجتماع کردندمحل کارودر

 

طرح انتقاد دارند  نیز پاسخ مبهم اداره کار و اجرا نشدن اکارگران ا نیابنابه گزارش رسانه ای شده،

 یاند، از کارگران رسم داده شنهادیپ یمانکاریکه به ما کارگران پ یطرح یایمزا دیچرا با: ندیگو یو م

 .باشد تر نییمعدن چادرملو پا یو قرارداد



کارگران که به  انندگیدر جواب اعتراض نما یزد اداره روابط کار استانقابل یادآوری است که 

 .موجب اعتراض کارگران شده است نیکرده و هم هیمبهم ارا یوزارت ارسال شده بود، پاسخ

و مقامات معدن در جمع ما حاضر  رانیاز مد کیچیه ،دو روز تجمع  رغمیعل: ندیگو یکارگران م نیا

 .میا نگرفته یپاسخ روشن چیلحظه، ه نینشدند و تا ا

مشغول  یدر معدن چادرملو یحاتم یمانکاریکارگر در شرکت پ 033 حدودخاطرنشان می شود که 

 یبند طرح طبقه یاداره کار، اجرا حیدستور صر رغمیاز نوزده ماه است که عل شیب و به کار هستند

و  نیمطابق قوان ستیو کارفرما حاضر ن افتد یم قیمختلف به تعو لیواحد به دال نیدر ا

 ییایعمل کرده و مزا ۱۲/۸/۴۴مورخ  ۸۰۰۰۴دستورالعمل ۱بند ژهیموجود به و یها دستورالعمل

 زین مانکاریکارگران پ یکارگرانش در نظر گرفته، برا یخود برا یبند همانند آنچه که در طرح طبقه

 .ردیدر نظر بگ

تجمعات اعتراضی رانندگان شرکت مخابرات نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال گران شدن بنزین در *

 چنداستان کشور

رانندگان شرکت مخابرات در چنداستان کشور ازجمله دراستان های خوزستان  دی، 8روزیکشنبه 

ومرکزی دراعتراض نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال گران شدن بنزین دست به تجمع زدند 

 .وخواهان  اجرای قرارداد سراسری خدمات خودرویی شدند

 

کساد شده است؛ از  یاریبس یها گروه یکاسب ن،ینزنرخ ب شیبا افزا ،براساس گزارش رسانه ای شده

کار کردن  گریسوخت، د متیق شیبا افزا ندیگو یکه م رانیآن جمله رانندگان شرکت مخابرات ا

 .ستیصرفه ن به



در اعتراض  ،یدر چند استان کشور از جمله استان خوزستان و مرکز دی،8یکشنبه روزرانندگان  نیا

 .تجمع زدند یخود دست به  یشتیمع طیبه شرا

 تواند یقرارداد، م نیاست و  ا رعاملیدستور مد ،ییخدمات خودرو یقرارداد سراسر: ندیگو یم آنها

 .شود یها اجرا نم معاش ما را بهبود ببخشد اما متاسفانه در استان

 .شود ییشرکت مخابرات اجرا رعاملیدرخواست دارند که دستور مد یمحل رانیاز مد آنها

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل   اسوجی یسبز شهردار یکارگران فضا اعتراضی تجمع*

 شهر یشورا ساختمان

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  اسوجی یسبز شهردار یفضا کارگرانروزیکشنبه اول دی، 

 .زدند شهر یشورا به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان

حقوق ما معوق شده است و : گفتاضر درتجمع به خبرنگار یک رسانه محلی ح از کارگران  یکی

 یاز حقوق مان را در سال ها یبخش کهیبه طور. مینکرده ا افتیحقوق در 11ماه در سال  نیاالن چند

 .مینکرده ا افتیرا هم در 17و  16

 .میزندان مان باشزن و فر یجوابگو دیچگونه با. مینکرده ا افتیماه حقوق در 1: گفت یگریدکارگر

 هفت تپه روز تجمع و اعتصاب کارگران تاکستان نیدوم*

به اعتصابشان ادامه کارگران تاکستان در هفت تپه روز یکشنبه اول دی ماه برای دومین روز متوالی،

 .دادند

 نیپس از احداث مجموعه تاکستان  و شروع بکار ابرپایه گزارش منتشره در کانال های تلگرامی،

حفظ منافع و  یمجموعه تاکستان بجا نیمسوول.  میکارگران بود یتیشاهد نارضا شهیممجموعه ه

آنها  تیریبر هم بوده ، متاسفانه فقط در فکر پست و مقام خود بوده و عدم مد نهیشرکت که هز هیسرما

 ... کارگران را به عکس العمل واداشته است تا شهیهم

شد و دست به اعتصاب زده و با حضور در  زیصبر کارگران تاکستان لبر آذر،03شنبه روززا

مجموعه  مراتب اعتراض خود  تیریو مد یموجود کار طیشرکت نسبت به شرا تیریحراست و مد

 .شرکت اعالم کردند  نیرا به مسوول

 :از کارگران تاکستان عبارتند یخواسته ها اهم

 تاکستان تیریمد رییتغ .۲

 خود نیو عناو یچارت کار فیتکل نییتع. ۱ 

 تاکستان نیپرسنل توسط مسوول نیب دیشد یو تفرقه افکن ضیتبع جادیعدم ا. ۰

 . افراد داده شده است یبه  بعض یباز یکه با پارت ینیبرخورد با عناو. ۰ 

 یشکریرنیغ ای یبازگشت مجموعه تاکستان به اداره کشاورز.  ۱

ماه  7ه عدم پرداخت دراعتراض ب بروجرد -توره  یکارگران پروژه راهسازاعتصاب  وتجمع *

 حقوق



دراعتراض به عدم پرداخت  باند دوم توره به بروجرد یپروژه راهسازدی ، کارگران  8روزیکشنبه 

 .ماه حقوق دست از کارکشیدند ودرمحل کارشان تجمع کردند 7

پروژه  نیکارگران ا:دی،یک از کارگران معترض گفت 2برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

باند دوم توره به بروجرد مشغول کار  یدر پروژه راهساز یمانکاریشرکت پ کی قیاز طر یعمران

 .هستند

امروز دوشنبه  د،یبرخوردها انجام یبه دنبال اعتراض روز گذشته کارگران که به برخ:وی افزود

 .کرد یریاز ورود کارگران به محل کارشان جلوگ یمانکاریشرکت پ یکارفرما

خود را از  17سال  انیو پاداش پا یدیارانش هنوز حق سنوات و عکارگر که به اتفاق همک نیا

 نیعدم تام لیبه کارگران گفته است که به دل  پروژه مانکاریظاهرا پ: کارفرما طلبکارند، اظهار داشت

اعتقاد  رگراناست که ما کا یدر حال نیمطالبات آنها ناتوان است ا ریاعتبار، از پرداخت دستمزد و سا

 .وصول کرده است یاصل یا مطالبات خود را از کارفرماکارفرم میدار

ما . مستضفان در حال ساخت است ادیبن هیبا سرما یپروژه عمران نیا یاجرا: در ادامه گفت یو

 .باخبر شوند یپروژه راهساز نیکه مسئوالن از مشکالت کارگران ا میخواستار آن هست

دار است و  پروژه را عهده ییاجرا اتیکه عمل یمانکاریشرکت پ رهیمد تییعضو ه ،یرضوان

پروژه  نیمشکل ا نیتر یاصل: اجتماع کارگران گفت دییبرعهده دارد، با تا زیشرکت را ن یمعاونت مال

 .ردامکان پرداخت پول را ندا یاصل یاست تا آنجا که کارفرما یمشکالت مال یعمران

روزه 93ز با تعیین مهلت رو2پس از  شهرکرد مانیکارگران کارخانه سخاتمه موقتی اعتصاب *

 برای پاسخگویی به مطالباتشان

روزه برای 03روز با تعیین مهلت 2به اعتصابشان پس از  شهرکرد مانیکارگران کارخانه س

 .دی برسرکارشان بازگشتند2پاسخگویی به مطالباتشان بطور موقتی خاتمه دادند وروز دوشنبه 

 یگر یانجیبا م شهرکرد مانیکارخانه سرگران دی ماه،کا 2بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .فرماندار شهرستان شهرکرد به محل کار خود بازگشتند

کارخانه  یمشکالت مال لیشهرکرد به دل مانیان کارخانه سگردردوروز گذشته کار ،بنابهمین گزارش

 .  و معوقات خود بر سر کار حاضر نشدند یاز جمله کاهش ساعات اضافه کار

کردند تجمع  رگرانبا دست زدن به اعتصاب مقابل کارخانهنفر از کا 833حدود  (آذر03)روز اول در

نفر  233آنها به حدود  تیو جمع وستندینبودند به آنان پ فتیان که شگرکار هیبق (دی8)و روز دوم

 .دیرس

خود  تیحل مطالباتشان دادند و به فعال یروزه برا 03ضمانت فرماندار شهرکرد معترضان مهلت  با

 .در کارخانه بازگشتند

 :درهمین رابطه

اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه سیمان شهرکرد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وشرایط 

 کاری



باشد برای  که سهامدار عمده اش بنیاد مسكن مي آذر، کارگران شرکت سیمان شهرکرد 03روز شنبه 

 .رکشیدند ومقابل کارخانه تجمع کردنداعتراض به عدم پرداخت مطالبات وشرایط کاری دست از کا

 

بنابه گزارشات سربسته رسانه ای شده درهمین رابطه،مدیرکل اداره کار استان چهارمحال و بختیاری 

آذر، تعدادی از کارگران این کارخانه مطالباتی داشتند که 03روزشنبه :به خبرنگار رسانه ای گفت

 .مدیر کارخانه در استان حضور نداشتند

 .کم کردن مزایای انگیزشی به کارگران از سوی کارفرما بوده است این اعتراض به دلیل: وی افزود

کار را  تر از تعهد از کارگر درخواست کار کند و اضافه دهد کارفرمایی بیش البته قانون هم اجازه نمی

 .پرداخت نکند

ای با حضور مدیرعامل  جلسه( اول دی ماه)ها مقرر شد فردا پس از پیگیری: وی درخاتمه گفت

 .ها شنیده شود و نماینده کارگران تشکیل و مطالبات آن کارخانه

طرح  یاجرانسبت به پایمالی حقوقشان ازجمله عدم  رجال خواهان یمیپتروش کارگراناعتراض *

 ی ماهشهر میپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و وبی تفاوتی اداره کار مشاغل یبند طبقه

ماهشهراعتراضشان را نسبت به  یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و واقع در رجال یمیپتروش کارگران

رسانه ای  منطقه وبی تفاوتی اداره کار مشاغل یبند طرح طبقه یاجراپایمالی حقوقشان ازجمله عدم 

 .کردند

مختلف  یها یخبرگزار قیبارها از طر: گفتنددی،این کارگران به خبرنگار رسانه ای 8روز یکشنبه 

و از اداره کار منطقه  میا رجال بوده یمیکارگران پتروش مطالبات یریگیشهر خواستار پ نیاز مسئول

» شرکت رجال که از دور یسانو منابع ان یکه بر سازمان ادار میخواه یم یمیپتروش یاقتصاد ژهیو

 ینشده، واکنش یعمل یشده ول بیتصو یها نظارت کند و در قبال بخشنامه  شود، یاداره م« اصفهان

 .نشان دهد

 یو در جلسات متعدد میکارگر ندار ندهیکه در منطقه نما میهست یمیتنها پتروش: کارگران افزودند نیا

. رجال حضور ندارد یمیمشکالت کارکنان پتروش انیب یبرا یا ندهینما شود، یکه در منطقه برگزار م



بند  0و شامل  گذرد یآن م بیسال از تصو کیاز  شیمشاغل که ب یبند چرا مصوبه طرح طبقه

از قرارداد  یا به ما تعلق نگرفته است؟ چرا نسخه باشد یم(( وهوا آب یالعاده بد وقف الخصوص یعل))

 یور چرا پاداش بهره دهد؟ ینم دیرجال پاداش تول یمیچرا پتروش رد؟یگ یکارگر قرار نم اریدر اخت

 رد؟یگ ینفت به ما تعلق نم

ر پرداخت حق اوالد به همه د تیبخشنامه عدم محدود 12سال  رماهیاز ت: کارگران اضافه نمودند نیا

قانون را پس از اعتراضات سال گذشته کارگران در  نیرجال ا یمیپتروش یها ابالغ شده، ول شرکت

. ننمود تقانون پرداخ نیا نیگذشته را به مشمول یها و معوقات سال یاجرا کرد و بک پ 17آبان ماه 

لحاظ نشده و  یحقوق شیکارگران در فما  یبرا یو جمعه کار یکار لیشرکت، تعط نیا تیاز بدو فعال

اجرا شده و همانند بخشنامه  17سال گذشته،  از آبان ماه  یقانون باز هم پس از اعتصابات غذا نیا

مذکور،  عتراضاتگذشته پرداخت نشده است و بعد از ا یها حق اوالد، معوقات سال تیعدم محدود

و محدود کردن ساعات « سه ماه یال کی نیب» شرکت اقدام به کم کردن مدت قرارداد پرسنل شرکت

 .مینداشته باش یاعتراض چینمود تا ه یکار اضافه

 ژهیرا در منطقه و یرفاه التیو تسه ایحقوق و مزا نیتر نییپا: کارگران گفت نیاز ا گرید یکی

 .میکن یم افتیدر

 هستند ارگرک 131ماه معوقه 5وپرداخت  کارخانه یایاحخواهان  رگاهیاشباع تراورس شکارگران *

واحد  نیاز جانب حدود دو هزار کارگر ا یندگیاز کارگران کارخانه اشباع تراورس به نماجمعی 

 .شدند یدیواحد تول نیا یانداز خطاب به مسئوالن، خواستار حل مشکالت و رفِع موانع راه ،یدیتول

کارخانه  نیرگتربز: کارخانه گفت نیاز کارگران ا یکیدی، 8بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

سوادکوه  استان مازندران قرار دارد که  رگاهیدر ش رانیا( یبا مواد نفت)بند  لیو اشباع ر دیتول

 ها ستگاهیاز ا رونیب یها آهن راه نهیشیب رانیآنکه امروزه در ا لیکارخانه به دل نیا تیسالهاست فعال

 .متوقف شده است شوند، یم جادیا یونبت یبندها لیر لهیوس به

 تیاز کارگران کارخانه اشباع تراورس قبل و بعد از متوقف شدن فعال یادیتعداد ز نکهیا انیاو با ب 

آن زمان از  تینها  در : اند، در ادامه افزود شده دیبازنشسته و بازخر ل،یچند مرحله تعد یط یدیتول

ماه مزد  ۱با  کهماندند  یکارگر در کارخانه باق ۲۴۴کارخانه حدود  نیکارگر ا ۸۴۴مجموع حدود 

 .اکنون سرگردانند معوقه هم

 یکارخانه و بازگشت به کار؛ بارها به نهادها یکاربر رییتغ یمدت برا نیکارگران در ا ،یگفته و به

 .اند دهینرس یا جهیاند اما هنوز به نت در استان مازندران مراجعه کرده یمختلف دولت

کارگر را دارد از مسئوالن  ۸۴۴اشتغال حدود  تیکارخانه ظرف نیاز آنجا که ا: کارگر گفت نیا

 .کنند یشیاند کارخانه، چاره نیا تیفعال یریاز سر گ یبرا میدرخواست دار

هکتار  ۲۴حدود  یمتر مربع سوله مسقف دارد که بر رو ۲۸۴۴۴اشباع تراورس حدود  کارخانه

 یها که با ورود تراورستنها کارخانه اشباع تراورس در کشور بود  ۸۴بنا شده است و تا دهه  نیزم

 یکاربر رییتغ یمناسب برا یها رساختیدر کارخانه تراورس چوب ز. رفته رفته از رونق افتاد یبتن

 .شود یم دیمختلف تول عیصنا



استان  یدانشگاه علوم پزشک ادامه اعتراضات فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان ودندان*

 با تجمع مقابل استاندارینسبت به بالتکلیفی استخدامی گلستان 

دانشگاه علوم  فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان ودندان ازدی،جمعی  2روز دوشنبه 

نسبت به بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع مقابل  درادامه اعتراضاتشانگلستان استان  یپزشک

 .استانداری درگرگان زدند

 

در بدو ورود به رشته دهان و دندان؛ دانشگاه علوم :فتندبنا به گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان گ

 .آنها بوده است یریگلستان متعهد به استخدام و بکارگ یپزشک

مرتبط با رشته سالمت دهان و دندان را به  ریگلستان افراد غ یدانشگاه علوم پزشک:افزودند آنها

 .کرده است یریعنوان مراقب سالمت در مراکز بهداشت جذب و بکارگ

 انیدانشجو نیا یریگلستان گفت که بکارگ یدانشگاه علوم پزشک یروابط عموم ریارتباط مد نیهم رد

 .آنها است یتعهد خدمت ریگیدر حال انجام بوده و دانشگاه پ

 یمراحل ادار ریو پس از س یدندان پزشکان به زود نیجذب ا:درادامه گفت  ینیحس یدمهدیس دکتر

 .انجام خواهد شد

 نویسندگان ایران کانون رانیدب ئتیمنتخب ه یازداشت منشب*

در خانه بازداشت  رانیا سندگانیکانون نو رانیدب ئتیه یمنش یگنج آرشصبح روز یکشنبه اول دی،

 .منتقل شد یو به محل نامعلوم



لوازم  یمحل بعض شیوارد شدند و پس از تفت یآرش گنج ی ماه چند مامور به خانه ید کمیروز صبح

 یمعرف" تیامن سیپل"ماموران خود را . ا ضبط و خودش را بازداشت کردندر شانیو مدارک ا

 .ستیدر دست ن یخبر اطالع میتا لحظه تنظ یآرش گنج تیاز محل بازداشت و وضع. اند کرده

 کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران:منبع اصلی خبر

  نیبه زندان اوکرج   یکارگر نیاسحاق از فعال آل یانتقال عل*

آل اسحاق . منتقل شد نیبه او یاطالع یب ماه کیدر کرج پس از  یکارگر نیآل اسحاق از فعال یعل

 یمحل کارش در حصارک کرج بازداشت و در سلول انفراد یاطیماه در کارگاه خ در اواخر آبان

 63 ی دهه انیآل اسحاق از زندان یعل. منتقل شده است نیروز گذشته به زندان او یو. دیحبس گرد

 .است

 شدند تبرئه یاز اتهام اخالل در نظم عمومکارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه 5*

شهرستان  ۱ یفریدادگاه ک ۲۴۱شعبه : گفت کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه لیوک

 یهفت تپه را از اتهام اخالل در نظم عموم شکریتن از کارگران شرکت کشت و صنعت ن ۱شوش 

 .تبرئه کرد

شهرستان  یفریدادگاه ک ۲۴۱شعبه : به خبرنگار رسانه ای گفت یالبیز فرزانهدی،2شنبه روز دو

 مانیا فر،یمحمد خن ،یمنجز یعباس میابراه ،یبهمئ وسفیحکم برائت ( دوشنبه)شوش امروز 

 .و مسلم چشم خاور را صادر کرد یاخضر

از  یبود، اخالل در نظم عموم ب کردهسکه دادسرا به موکالنم منت یاتهام: افزود یدادگستر لیوک نیا

مجاز منجر به اخالل در  ریکارگران به اعتصاب و تجمع غ کیانجام حرکات نامتعارف و تحر قیطر

 رمستندیو غ اآنه لیموکالنم و بنده به عنوان وک اتیشرکت بود که دادگاه با استماع دفاع دیروند تول

بودن تجمع حکم به  زیبر مسالمت آم دیشهرستان شوش و تاک تیامن سیپل هیاول یدانستن گزارشها

 .برائت متهمان صادر کرد

 نسب یعال صنعتی شهرککارگر  12بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران واینبار مصدومیت *

 تبریز

 نسب یعال صنعتی شهرک دی،براثر تصادف سرویس رفت وآمد کارگران 2صبح روز دوشنبه 

 .کرد مارستانیب یرا راهکارگر 82« بادبستان آ-زیتبر»در محور  لریبا ترتبریز

 براثر سقوط از ارتفاع سیدر فرد یکارگر ساختمانجان باختن یک *

 سیشهرستان فرد دی،یک کارگر حین کار جوشکاری در ساختمان نیمه کاره واقع در 8روزیکشنبه 

 .سقوط کرد وجانش را ازدست داد بر اثر سقوط از طبقه سوماستان البرز

 کارگاه چوب در جنوب تهران یآتش سوزساله درحادثه  11تن یک کارگر زنده زنده سوخ*

کارگاه چوب در محله  یآتش سوزساله تبعه افعانستان در  81بامداد روز یکشنبه اول دی،یک کارگر 

 .در جنوب تهران زنده زنده سوخت گرد  یمرتض

akhbarkargari2468@gmail.com 
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