اخبار و گزارشات کارگری  31، 31و  31تیر ماه 3131
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند
 اعتصاب وتجمع کارگران خط و ابنیه فنی راهآهن ناحیه زاگرس درمسیر ریلی تهران  -اندیمشک تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه آذرآب اراک نسبت به بالتکلفی معیشتی وشغلی مقابلاستانداری
 اعتصاب وتجمع رانندگان خودروهای استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران اعتصاب کارگران سد کانی سیب پیرانشهردراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق برای چهارمینروز
تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار
 اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی ضرب و شتم ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم اول ماه ماه مقابل مجلس در زندان قرچکورامین
 علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکایکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه خواهان آزادی بازداشتی شدگان مراسم روز جهانی
کارگر،اعتراضات هفت تپه وکارگران ومعلمان زندانی شدند
 محکومیت حمید رضا رحمتی از اعضای کانون صنفی معلمان به حبس ،شالق و جزای نقدی هفت پرونده در یک پرونده /گزارش دادگاه هفت فرهنگی صنفی و عضو انجمن صنفی فرهنگیانخراسان شمالی
 پروین محمدی  :با ابراز مشکالت کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت(پاسخی به رویکرد شعاری نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی)
 گزارشی راجع به پیگیری بازگشت بکار کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد عدم پرداخت  4و 2ماه حقوق کارگران شهرداری مهاباد وبوکان وعده پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه+ عدم پرداخت کامل 3ماه حقوق بیش از هزار کارگر خدمات شهری شهرداری رشت افزایش  22درصدی حوادث ناشی از کار دراستان سمنان سه عضو بدن کارگر44ساله دهدشتی به نیازمندان اهدا شد کشته وزخمی شدن 2کارگر ساختمانی دربوکان براثر ریزش دیوار -جان باختن یک کارگر جوان حین کاردرکارخانه ای واقع شهرک صنعتی خیام نیشابور

 جان باختن 2کارگرساختمانی درمالیر زیر آوار جان باختن یک کارگر راهداری استان زنجان حین کار براثر تصادف مصدومیت 71کارگر کارخانه کیمیا دانش الوند براثرانفجار -وخامت حال 2نفرازمصدومین*اعتصاب وتجمع کارگران خط و ابنیه فنی راهآهن ناحیه زاگرس درمسیر ریلی تهران  -اندیمشک
روز شنبه 74تیر ،کارگران خط و ابنیه فنی راهآهن ناحیه زاگرس دراعتراض به عدم پرداخت 2ماه
حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند وبا تجمع درمسیر ریلی تهران  -اندیمشک وجلوگیری از تردد
قطار،اعتراضشان رابنمایش گذاشتند.

برپایه گزارشات رسانه ای شده،این کارگران که تحت مسئولیت شرکت تراورس درمنطقه شوشتر و
هفت تپه تا تنگ هفت به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند دو ماه حقوق وحق بیمه شان
پرداخت نشده است.
این کارگران با اشاره به عدم پرداخت بموقع حقوق و وضعیت نامشخص شغلیشان طی چند سال
گذشته،افزودند :نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اعتراض دارند.
آنها درادامه گفتند:بخشهای زیربنایی همچون امور تعمیر و نگهداری راهآهن قابل واگذاری نیستند و
اساسا باید منابع مالی نگهداری از آن از بودجه جاری راه آهن تامین شود.
کارگران خطوط ابنیه راهآهن زاگرس در خاتمه یادآور شدند :هفته گذشته نیز به دلیل بیتوجهی
کارفرما نسبت به مشکالتشان ،اعتراضی مشابهی را انجام دادند.

*تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه آذرآب اراک نسبت به بالتکلفی معیشتی وشغلی مقابل
استانداری
روز شنبه 74تیرماه،بیش از 066کارگر کارخانه آذرآب اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان
نسبت به عدم پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد وخلف وعده کارفرمایان و به خطرافتادن
امنیت شغلیشان با عدم تامین پروژه وبد قولی های مسئوالن طراز اول استان مرکزی دست به تجمع
مقابل استانداری واقع در میدان سرداران اراک زدند.
براساس گزارشات رسانه ای شده،حدود  066نفر از کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق اردیبهشت
و خردادماه و عدم تحقق وعدههای شرکت دست به تجمع اعتراضی زدهاند.
حقوق ماهیانه کارگران بین  2میلیون و  466تا 3میلیون و  466هزار تومان است که دو ماه آن در
این شرایط اقتصادی پرداخت نشده است.
مدیریت شرکت وعده پرداخت حقوقها در چهارشنبه هفته گذشته را داده بود که اعالم شد منابع
پرداخت حقوق تامین نشده و قول اوایل هفته جاری را دادند.
طبق وعده مدیریت شرکت حقوقها باید پانزدهم هر ماه پرداخت شود که هربار خلف وعده شده است.
نکته مهم دیگر این است که کارگران بیش از هر چیزی نگران آینده شغلی خود هستند.
بنا بهمین گزارشات،هفته گذشته معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در خصوص
وضعیت شرکت جلسه تشکیل داد.
اما بدقولیهای مسئوالن بسیار شده و کارگران اعتماد نمیکنند و همین امر باعث میشود که دست به
اعتراض بزنند.
درهمین رابطه،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نیز گفت :در شرایط کنونی شرکت
آذرآب با مشکالت بسیاری مواجه است و برای گرفتن پروژه و کار نیز با چالش روبروست.
* اعتصاب وتجمع رانندگان خودروهای استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
روزشنبه 74تیر،جمعی از رانندگان خودروهای استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران
برای بنایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان،نداشتن بیمه وبروز نشدن دریافتی
شان متناسب با تورم درسال جدید،دست از کار کشیدند وخودروهایشان را مقابل اداره مرکزی این
شرکت پارک کردند.

بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،بر اساس گفته رانندگان آنها تنها حدود 73درصد افزایش حقوق
در سال جاری داشته اندو بیمه یکی از رانندگان خودروها هم به طور کامل قطع شده است وبه همین
علت امروز دست از کار کشیدند،این رانندگان از وضعیت بد اقتصادی و مشکالت فراوان خود
صحبت کرده و خواستار ورود و توجه جدی مسئوالن مربوطه شدند.
*اعتصاب کارگران سد کانی سیب پیرانشهردراعتراض به عدم پرداخت 1ماه حقوق برای چهارمین
روز
تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار
روز شنبه 74تیربرای چهارمین روز ،کارگران سد کانی سیب پیرانشهردراعتراض به عدم پرداخت
3ماه حقوق به اعتصابشان ادامه دادند.
یکی از کارگران سد کانی سیب پیرانشهربه خبرنگاریک رسانه محلی گفت ::علیرغم گذشت چهار
روز از اعتصاب کارگران تا کنون توجهی به خواستههای آنان نشده است.
وی گفت :پیمانکاران سد کانی سیب پیرانشهر کارگران اعتصابی را تهدید به اخراج از کار کردهاند.
بنابه گزارش همین منبع،کارگران اعتصابی سد کانی سیب پیرانشهر گفتند:تا تحقق خواستههایشان به
اعتصاب ادامه خواهند داد.
*اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی

کارگران کارخانه آب معدنی داماش واقع در شهرستان رودبار اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی
معیشتی وشغلی رسانه ای کردند.
جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش در تماس با خبرنگار رسانه ای،با اشاره به معوقات
مزدی خود گفتند :نزدیک به  ۰۳کارگر هستیم که در کارخانه آب معدنی داماش کار میکنیم اما در
حال حاضر بابت سه ماه مطالبات مزدی طلبکاریم.
به گفته یکی از کارگران،در گذشته حدود  ۰۴۳کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودهاند اما
امروز تعداد آنها به حدود  ۰۳نفر رسیده است.
او در خصوص وضعیت تولید در کارخانه آب معدنی داماش ،گفت :در حال حاضر شرکت آب معدنی
داماش با تمام ظرفیت نیروی انسانی تولید ندارد به طوریکه کارگران این کارخانه به صورت تک
شیف مشغول کارند.
وی افزود :از دیگر مشکالت کارگران آب معدنی داماش پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی
است.
به گفته وی ،حدود یک الی دو ماه حق بیمه برخی کارگران آب معدنی داماش طبق استعالمی که از
اداره تامین اجتماعی شهرستان رودبار گرفتهایم ،پرداخت نشده است.
این کارگر در بخش پایانی سخنان خود گفت :از مسئوالن محلی و کشوری انتظار میرود با حساسیت
بیشتری وضعیت این شرکت را مورد نظر داشته و با اقدامات پیشگیرانه از تعطیلی دوباره آن
جلوگیری کنند تا این شرکت به سرنوشتی مشابه سابق دچار نشود.
*ضرب و شتم ندا ناجی از بازداشت شدگان مراسم اول ماه ماه مقابل مجلس در زندان قرچک
ورامین
روز شنبه  74تیرماه  ،۰جمال عاملی ،همسر ندا ناجی از ضرب و شتم وی توسط زندانیان جرایم
عادی و پرسنل زندان قرچک خبر داد.
جمال عاملی طی یادداشتی در توئیترش نوشت ” :ندا ناجی طی  ۴۴ساعت گذشته در زندان قرچک
ورامین یک بار توسط یکی از زندانیان جرایم عادی و یک بار دیگر توسط پرسنل زندان مورد
ضرب و شتم قرار گرفته است.
وی پس از این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و به خاطر ضربهای که مامورین زندان به سرش
وارد کردند برای چند ساعت به تاربینی دچار شده است .جان ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان
قرچک در خطر است”.
ندا ناجی در تاریخ  ۴۲خردادماه از بند وزارت اطالعات در زندان اوین موسوم به  ۴۳۲به زندان
قرچک ورامین منتقل شده بود.
برگرفته ازکانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران
*علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه خواهان آزادی بازداشتی شدگان مراسم روز جهانی
کارگر،اعتراضات هفت تپه وکارگران ومعلمان زندانی شدند

دیدار علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با اعضای
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز جمعه
 ۰۴تیر با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دیدار کرد .در این
دیدار اعضای حاضر ،حمایت خود را از آزادی بازداشتشدگان روز کارگر بازداشت شدگان درارتباط
با_اعتراضات کارگری هفت تپه وکارگران زندانی – معلمان زندانی اعالم و خواهان آزادی آنان
شدند.
*محکومیت حمید رضا رحمتی از اعضای کانون صنفی معلمان به حبس ،شالق و جزای نقدی
حمید رحمتی به اتهام اخالل در نظم با انجام رفتارهای غیر متعارف در آ.پ  ،تشویق ،تحریک و
ترغیب به خشونت با فرستادن پیامک در فضای مجازی ؛ توسط شعبه ی  ۰۳۰دادگاه کیفری ۴
شهرستان شهرضا ،به  ۰۳ماه زندان ۴۴ ،ضربه شالق و  ۴میلیون تومان جریمه ی نقدی به حساب
دولت جمهوری اسالمی محکوم شد.
*هفت پرونده در یک پرونده /گزارش دادگاه هفت فرهنگی صنفی و عضو انجمن صنفی فرهنگیان
خراسان شمالی
کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بتاریخ74تیر ازبرگزاری جلسه دادگاه
اعضای انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی گزارشی بشرح زیرداد:
سر انجام پس از گذشت حدود  ۴ماه از بازداشت و آزادی با قید وثیقه هفت معلم استان خراسان شمالی
در آبان ماه  ۰۰۲۳نخستین جلسه ی بخشی از اتهامات این افراد در شعبه  ۰۳۴کیفری دادگاه عمومی
شهرستان بجنورد با ریاست قاضی جوان در شهرستان بجنورد برگزار شد.

این هفت نفر ،آقایان علی فروتن ،مصطفی رباطی ،حسن جوهری ،حمیدرضا رجایی ،حسین
رمضانپور ،سعید حقپرست و محمدرضا رمضانزاده در روز یازدهم تیرماه به دادگاه فراخوانده شدند
و همزمان باهم در مورد نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شدند.
آقای رمضانپور اتهام توهین به مسوولین را نیز در پرونده داشتند.
آقای رمضانزاده عالوه بر اتهامهای باال خیانت در امانت را نیز در پرونده داشتند.
روز یازدهم تیرماه به اتهامات آقایان محمدرضا رمضانزاده ،حسین رمضانپور و حمید رضا رجایی
رسیدگی شد.
در تمام مراحل بررسی پرونده تقاضای مکرر متهمین این بود که یک سند و مصداق درباره ی این
اتهامات ارائه فرمائید ولی در پرونده قطور و چندجلدی تهیه شده در مراحل بازجویی توسط دستگاه
اطالعات و بازپرسی در دادسرا حتی یک برگ که مستقیم مربوط به این هفت نفر باشد و اتهام را
اثبات کند موجود نبود.
در مورد اتهامات توهین به مسوولین و خیانت در امانت باید شاکی خصوصی با ادله ی کافی وجود
میداشت که آنهم وجود نداشت.
برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی آقایان فروتن  ،رباطی ،جوهری و
حقپرست در روز یازده تیرماه ،وقت کافی نبود و با درخواست جناب قاضی جوان جلسه به روز
دوازده تیر ماه موکول شد که متاسفانه در آن روز نیز پس از کلی معطلی نامبردگان فوق ،جلسه
برگزار نشد و به فردای انروز موکول گشت.
روز پنج شنبه  ۰۰تیرماه  ۲۹جلسه ی رسیدگی به اتهام آقایان فروتن  ،رباطی ،جوهری و حقپرست
برگزار شد و این افراد نیز چون همکاران دیگرشان کل این اتهام و اتهامات دیگر را رد کرده و از
خود دفاع کردند.
هیچ مستند منتشر شده ی کذب و دروغی از طرف قاضی پرونده به ایشان هم ارائه نشد .
تمامی متهمین از مراحل رسیدگی و برخورد با متانت و خوشرویی قاضی جوان رضایت داشته و به
تبرئه از اتهامات منتسب امیدوار هستند .
طبق گفته ی و اشارات قاضی پرونده نتایج و احکام این پرونده و اتهامات در روزهای آینده ابالغ
خواهد شد.
الزم به ذکرست که جناب جوان  ،طی سال گذشته قاضی نمونه کشوری شناخته شده اند و انتظار
میرود ایشان با دقت پرونده را بررسی و مطالعه کرده و با رعایت انصاف و عدل نظر و رای
خویش را ابالغ نمایند.
در ضمن بخشی از پرونده ی این معلمان راهی دادگاه انقالب شهرستان شده که هنوز از جانب آن ها
ابالغیه ای صادر نگشته است.
عالوه بر دادگاه انقالب و دادگاه عمومی  ،دایره ی رسیدگی به تخلفات اداری آ پ نیز تحت فشار
حراست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی  ،برای این فرهنگیان پرونده سازی کرده
و برای سه نفر احکامی صادر کرده و پرونده ی سایرین نیز در دست بررسی و اقدام میباشد .

هیآت بدوی تخلفات اداری برای آقای محمدرضا رمضانزاده بازنشستگی اجباری پیش از موعد ،برای
آقای حسین رمضانپور تبعید از محل خدمت بجنورد به شهرستان مانه و سملقان به مدت یکسال و
برای آقای سعید حقپرست درج توبیخ کتبی در پرونده را در نظر گرفته است.
*پروین محمدی  :با ابراز مشکالت کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت
(پاسخی به رویکرد شعاری نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی)
در ایامی بسر میبریم که ناهمگونی دریافتی های مزدبگیران با هزینه های سربه فلک کشیده زندگی
بیش از پیش چهره ی فقر و فالکت تحمیل شده را به نمایش گذاشته است و با اعالم هر رقم از گرانی
ها ،ارزان تر شدن قیمت کارگریمان را به رخمان میکشد.
به راحتی میشود نتیجه گرفت که بی ارزش شدن دستمزد دریافتی در قبال هزینه های زندگی معنایش
بی ارزش شدن نیروی کارمان است.
آمار رشد گرانی های سرسام آور چند صد درصدی به گونه ایی است که مراکز اعالم آمار رسمی
کشور نیز نمیتوانند به ارائه آمارهای نادرست خود ادامه دهند و مجبور میشوند البه الی گزارش ها
به گرانی ۴۲٦،۹درصدی سیب زمینی و ۲۰۰درصدی پیاز ۴۴۹ ،درصدی رب گوجه۰۳۳ ،
درصدی شکر و  ۲۰درصدی روغن در یک سال گذشته( با وجود اینکه میزان افزایش واقعی قیمت
ها بیش از این ارقام است ) اذعان کنند.
افزایش قیمت چند صد درصدی تمام اقالم ضروری و حیاتی زندگی
در طی سال گذشته تا کنون و عدم چشم انداز توقفی در این وضعیت  ،باعث شده است تا مسئوالنی
که خود دست اندر کار چنین فالکتی هستند بیش از پیش به فکر برون رفت از معضالت پیش رو
برای حفظ منافعشان باشند.
طبق معمول اولین عکس العمل درخور شان مسئوالن تشدید بگیر و ببند ها و تشکیل پرونده های
قضایی برای چهره های شاخص کارگری است که در طی این سالها به کرّ ات این فقر و فالکت کنونی
را پیش بینی کرده بودند و نقد عمیقشان را نسبت به غارت دسترنج کارگران و ناهمگونی رشد قیمت
ها و تعیین دستمزد کارگران و کارمندان اعالم می کردند.
چهره هایی که به عناوین مختلف (از طریق مقاالت .طومار ،تجمع و…) به دست اندرکاران چنین
وضعیتی ،صدای اعتراض کارگران و مزدبگیران جامعه را فریاد زدند و اعالم کردند “انتظار نداشته
باشید که هم نان ندهید و هم دهان را برای اعتراض ببندید“
اما اکنون اتفاقی که تهوع آور جلوه میکند جوالن دادن چهره هایی است که در نبود چهره های واقعی
به بند کشیده شده کارگران و معلمان ،به نام نماینده کارگر شروع به قلم فرسایی و نقد میزان دستمزد
مزدبگیران می کنند .کسانی که با علم به این فالکت ،سالهاست امضای ننگینشان پای مصوبات مزدی
هر ساله مزدبگیران قرار دارد .کسانی که یکی از اصلی ترین بانیان این فقر و فالکت بوده و هستند.
با زندانی کردن چهره های واقعی نمایندگان کارگران و مزد بگیران ( همچون جعفر عظیم زاده،
اسماعیل عبدی،محمد حبیبی و …) این چهره های دست نشانده فضا را مناسب دیده و بعنوان
سخنگویان درد و رنج کارگران شروع به سخنوری نموده اند .از فجایع حقوق یک میلیون و پانصد

هزار تومانی دم میزنند و از غارت تامین اجتماعی سخن میگویند بدور از این واقعیت که خودشان
دست در دست مسئولین سالهاست این فالکت را به خانواده های میلیونی مزدبگیران تحمیل کرده اند.
آقایان هنوز مسئولیت شراکت در تحمیل دستمزدهای ننگین تعیین شده را بدوش میکشید و از دردهای
ما سخن میگویید ؟!!!
کارگران و مزدبگیران قرن بیست و یک را با رعیتهای پدریتان اشتباه نگیرید .جنبش مطالبه گری
کارگران در تقابل با فقر و فالکت موجود سر باز ایستادن ندارد و
بزودی شما را در پشت میز محاکمه توسط کارگران مالقات خواهیم کرد.
 ۰۴تیر ۲۹
پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران
ایران
*گزارشی راجع به پیگیری بازگشت بکار کارگران اخراجی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد
پنج تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تنها به دلیل دفاع از مطالبات کارگری و عضویت
در سندیکای مستقل کارگری سالهاست که از کار اخراج شدهاند .طی این سالها این کارگران از
طرق گوناگون پیگیر بازگشت به کار خود بوده و در مواردی موفق شدهاند احکام صادره اخراج از
کار خود در اداره کار را در دیوان عدالت اداری نقض کنند .اما مجددا وزارت کار در رسیدگی مجدد
به پرونده در جهت سرکوب سندیکاهای مستقل و صدای حق طلبی ،رای به اخراج آنان صادر کرده
است و کماکان آقایان رضا شهابی ،حسن سعیدی ،ناصر محرمزاده ،حسین کریمی سبزوار و خانم
فرحناز شیری به طور غیر قانونی و ظالمانه و از کار اخراج هستند.
به رغم پیگیری های فراوان این کارگران اخراجی در ادارت کار ،اداره کل کار استان تهران،
وزارت کار ،شورای شهر و دیوان عدالت اداری ،همچنان با انواع سنگ اندازی ها نظیر نامه نگاری
های نهادهای امنیتی و سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری در ادارات کار و هزینه کرد
فراوان مالی مدیریت در این ارتباط ،آنان هنوز موفق به بازگشت بکار نشده اند .در یکی از
پیگیریهای اخیر ،خانم فرحناز شیری به وزارت کار مراجعه و به روند غیر قانونی جلوگیری از
بازگشت به کار خود اعتراض می کند .با باال گرفتن صدای اعتراض ایشان ،وقت مالقاتی با آقای
کار وزارت کار به وی داده شد .در دیدار با معاون روابط کار خانم شیری و
شاکرمی معاون روبط ِ
آقای شهابی نسبت به کارشکنی اداره کار در مورد بازگشت به کار اعضای اخراجی سندیکا اعتراض
شد و رای قطعی دیوان عدالت اداری در مورد بازگشت به کار خانم فرحناز شیری ارائه شد و نیز در
مورد سوء عملکرد اداره کار استان و مدیریت شرکت واحد (پیمان سنندجی) ،توضیح داده شد .یاوری
یکی از مسوالن اداره کار استان تهران در اظهاراتی وقیحانه به خانم شیری گفته" :اگر من به جای
مدیر عامل شرکت واحد بودم میدانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید هر رایی
که دیوان عدالت اداری صادر بکند من و اداره کار استان مجددا رای به اخراج شما خواهیم داد".
ایشان مضافا به خانم شیری میگوید "جرم شما سندیکایی بودن است و برای همین است که ده سال
است که بالتکلیف هستید( ".نقل به مضمون)

معاون روابط کار با مالحظهی رای دیوان اظهار داشت که این رای قطعی و الزماالجرا است و
برای چندمین بار توسط یک مسئول ذیربط ،وعده داده شد که این موضوع پیگیری خواهد شد اما
متاسفانه در عمل هیچ اقدامی از سوی ایشان برای بازگشت بکار خانم شیری صورت نگرفته است.
در این دیدار نسبت به عدم بازگشت به کار سایر کارگران اخراجی عضو سندیکا اعتراض شد .معاون
روابط کار اعالم داشت که مدیریت شرکت واحد ادعا کرده است آقای رضا شهابی حق سنوات خود
را دریافت و تسویه حساب کرده است که این موضوع قویا از جانب وی تکذیب شد و درخواست
گردید چنانچه مدیریت شرکت واحد اسنادی در این رابطه دارد ارائه کند البته معاون روابط کار هم
تصریح کرد از جانب شرکت واحد مدارکی در این ارتباط به وزارت کار داده نشده است .گفتنی است
اینگونه ادعای کذب مدیریت شرکت واحد تالشی است برای سرپوش گذاشتن به اقدام غیر قانونیشان
برای جلوگیری از بازگشت به کار کارگران سندیکایی.
قابل ذکر است که آقای شاکرمی که اکنون معاونت روابط کار را برعهده دارند پیشتر مدیر کل اداره
کار استان تهران بودهاند و در آن زمان اعالم کرده بودند که امر بازگشت به کار کارگران اخراجی
شرکت واحد در حد توان اداره کار استان نیست و باید از طریق وزارت کار پیگیری شود و اکنون که
ایشان خود ،مسئولیت معاونت روابط کار در وزارت کار را برعهده دارند انتظار میرود بازگشت
بکار کارگران اخراجی عضو سندیکا کارگران شرکت واحد را محقق کند .اما تاکنون اقدامی از سوی
ایشان در این ارتباط صورت نگرفته است.
اخراج کارگران سندیکایی شرکت واحد با پرونده سازی و بصورت غیر حقوقی انجام شده است و
آقای هفده تن معاون وقت روبطِ کار وزارت کار در سال  ۲۴با ارسال نامه ای محرمانه به اداره کل
کار استان تهران با اشاره به ابعاد غیر حقوقی اخراج آنان دستور به بازگشت بکار این کارگران
اخراجی داده بود (تصویر نامه پیوست خبر می باشد) اما مدیریت شرکت واحد با استفاده از بخش
های تندرو نهادهای امنیتی مانع از بازگشت بکار این کارگران اخراجی شد.
چرا باید وزارت کار در انجام مسئولیت های خود ناتوان باشد در انجام وظایف خود مانع از دخالت
های فراقانونی نهادهای امنیتی نشود؟
*عدم پرداخت  1و 2ماه حقوق کارگران شهرداری مهاباد وبوکان
4ماه حقوق کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مهاباد و2ماه حقوق کارگران شهرداری
بوکان پرداخت نشده است.
*وعده پرداخت قطره چکانی حقوق کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه+
مدیرعامل شرکت راهسازی پدیده دوکوهه مستقر در سرابله از پرداخت بخشی معوقات کارگران این
شرکت تا روزپنج شنبه هفته آینده خبر داد.
بنابه گزاررش رسانه ای شده بتاریخ73تیر،علی چاش مدیر شرکت پدیده دوکوهه مستقر در سرابله
گفت:با تالش های انجام شده بخشی ازمطالبات تمام کارگران شاغل در این شرکت ظرف یک هفته
آینده پرداخت میشود
اواضافه کرد :در تالش هستیم تا با استفاده از منابع مالی موجود و بهینهسازی فرایندهای مالی و
پرداختی ،باقیمانده مطالبات تمام کارگران را تا سه ماه آینده پرداخت نماییم.

+عدم پرداخت31ماه حقوق کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه
74ماه حقوق کارگران راهسازی در شهر سرابله در استان ایالم (شرکت فنی و مهندسی پدیده دو
کوهه)پرداخت نشده است.
*عدم پرداخت کامل 1ماه حقوق بیش از هزار کارگر خدمات شهری شهرداری رشت
سه ماه حقوق 7766کارگر خدمات شهری شهرداری رشت بطور کامل پرداخت نشده است.
به گزارش یک منبع خبری محلی،این کارگران تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری زیور سبز مشغول
بکارند واین شرکت که مدیریتش در شهر اصفهان مستقر است در طی سه ماه گذشته به شکل
میانگین ،حدود یک میلیون تومان به کارگران طرف قراردادش پرداخت کرده است.
*افزایش  21درصدی حوادث ناشی از کار دراستان سمنان
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت :حوادث ناشی از کار دربهار  ۲۹با  ۴۹درصد افزایش در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از  ۳۴مورد به  ۹۳مورد رسید.
مهدی نوروزی روز شنبه 74تیر درگفتگوباخبرنگار رسانه ای افزود :از تعداد  ۹۳مورد حادثه ناشی
از کار در استان سمنان در سه ماهه نخست سال جاری  ۹۴مورد جرحی و چهار مورد منجر به فوت
بود.
وی تاکید کرد :کاهش حوادث کار نیازمند رعایت اصولی ایمنی و آموزش به کارگران است که باید
کارفرمایان به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد :افزایش  ۴۹درصدی حوادث ناشی از کار در سمنان جدی و نگران کننده است
و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان برای رفع این چالش تدابیر الزم را اتخاذ کند.
*سه عضو بدن کارگر11ساله دهدشتی به نیازمندان اهدا شد
رئیس بیمارستان خمینی دهدشت گفت :سه عضو بدن کارگر  44ساله دهدشتی که به علت تصادف
دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.
محمد طاها خادمی روز جمعه74تیربه خبرنگار رسانه ای گفت :این بیمار به نام محمد فروهر منش
 44سال داشت و به علت تصادف در  74تیرماه در بیمارستان و بخش ویژه  icuبستری شد.
وی بیان کرد :پس از اعالم پزشکان مبنی بر مرگ مغزی این بیمار تالش های الزم برای رضایت
خانواده برای اهدا عضو انجام شد.
خادمی تصریح کرد :با رضایت خانواده و هماهنگی ستاد پیوند عضو استان عمل برداشت دو کلیه و
کبد انجام و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز برای پیوند ارسال شد.
*کشته وزخمی شدن 2کارگر ساختمانی دربوکان براثر ریزش دیوار
عصر روزشنبه 74تیر،یک کارگر ساختمانی درحادثه ریزش دیواردربوکان در دم جانش را ازدست
داد ویک کارگردیگرمصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.
*جان باختن یک کارگر جوان حین کاردرکارخانه ای واقع شهرک صنعتی خیام نیشابور

جمعه شب(74تیر)یک کارگر 24ساله حین کاردرکارخانه ای واقع شهرک صنعتی خیام شهرستان
نیشابوردراستان خراسان رضوی زیرنوار نقاله گیر کرد ودر لحظه جان باخت.
*جان باختن 2کارگرساختمانی درمالیر زیر آوار
روزجمعه 74تیر،دوکارگر ساختمانی حین کارتخریب یک ساختمان قدیمی براثرریزش آوار جانشان
را ازدست دادند.
*جان باختن یک کارگر راهداری استان زنجان حین کار براثر تصادف
روزپنج شنبه 73تیر ،یک کارگر راهداری استان زنجان حین کار در اتوبان زنجان  -تبریز براثر
برخورد یک دستگاه پژو با وی جانش را ازدست داد.
*مصدومیت 37کارگر کارخانه کیمیا دانش الوند براثرانفجار -وخامت حال 2نفرازمصدومین
درحادثه انفجار عصر روز جمعه(74تیر) کارخانه کیمیا دانش الوند(تولید کننده خوراک دام) واقع در
شهرک شکوهیه قم،هفده کارگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.حال دونفر از مصدومین خیم
گزارش شده است.
akhbarkargari2468@gmail.com

