
 4911اسفند ماه  41و 41اخباروگزارشات کارگری 

تومان را  ونیلیم ۷۱ یحداقل دستمزد به باال شیاسفند پرچم مطالبه افزا ۷۱در تجمع روز  -

 میبرافراز

 ینرخ تورم واقع یحقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بر مبنا شیافزا یکارزار تقاضا -

کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت  برق عیزتو یها شرکت یان قراردادگرکار یاعتراضتجمع  -

 مقابل مجلس وسطح نازل حقوق

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات و وضعیت  -

 ناروشن شغلی

پس ازیک هفته بدنبال دستیابی به بخشی  رانیا ومینیآلوم دیکارگران کارخانه تولپایان تحریم غذای  -

 سته هایشاناز خوا

 کارگر درماهشهر زیر آوار 3کشته وزخمی شدن  -

 درحادثه تصادف قطار زدیکارگرجوان در کیجان باختن  -

تومان را  ونیلیم ۷۱ یحداقل دستمزد به باال شیاسفند پرچم مطالبه افزا ۷۱در تجمع روز *

 میبرافراز

تا  یاجتماع نیاز بازنشستگان تامنفت،  عیفوالد اهواز تا کارگران صنا یاز گروه مل رانیا کارگران

تومان  ونیلیم ۷۱ یحداقل مزد به باال شیپرچم مطالبه افزا کپارچهیاند تا متحد و  آمده دانیمعلمان به م

 .را برافراشته نگاه دارند

 نیچند یقصد دارند تا حداقل مزد یکارگر یشیفرما ندگانیکارفرما و نما  دولت و ندگانینما زین امسال

 .کنند لیتحم رانیخط فقر به طبقه کارگر ا ریبرابر ز

 هیبر پا یو خواهان مزد زنندیم ادیتومان را فر ونیلیم ۷۱ یحداقل مزد باال کصدای رانیا کارگران

 .هستند یواقع شتیسبد مع نیتأم

صبح در محل  ۷۱/۰۱اسفند ساعت  ۷۱معلمان در روز   راستا، کارگران و بازنشستگان و نیهم در

 .زد میخواه یبه تجمع اعتراضوزارت کار دست 

 و همسرنوشتان؛ کارگران

تجمع بزرگ  نیتومان در ا ونیلیم ۷۱ یحداقل مزد به باال شیبرافراشته نمودن خواست افزا با

 .افتی میحضور خواه

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ینرخ تورم واقع یحقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بر مبنا شیافزا یکارزار تقاضا*

و  ۷۰۳۴،  مصوب سال   یخدمات کشور تیریقانون مد  ۴۶و  ۷۱۱که بر اساس  مواد  نیبه ا رنظ

هاي اجرایي براساس ارزشیابي عوامل شغل  نظام پرداخت كارمندان دستگاه  ۸۳اصالح شده در سال 

 رهاي مذكور خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابي عوامل ذکر شده د و شاغل و سایر ویژگي

گیرد و براي  این فصل ضرب در ضریب ریالي، مبناي تعیین حقوق و مزایاي كارمندان قرار مي



 یو با توجه به تبصره . گردد بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نیز به همین میزان تعیین مي

 هنبا توجه به شاخص هزینه زندگي در الیحه بودجه ساال دیبا یماده ضریب ریالي مذكور م نیهم

و  شیاز سال ها پ یاریو از آن جا که در بس. دیرس بیني و به تصویب مجلس شوراي اسالمي مي پیش

اعالم شده  یکم تر از تورم رسم یحقوق ها به مراتب  ، حت شیقانون  ،  افزا نیا بیپس از تصو

کارزار  ،   نیا یکه با امضا میخواه یم زیشاغالن و بازنشستگان عز یاز تمام لهیوس نیبوده  ،  به ا

 یحقوق بر مبنا شیافزا یعنی،    یخدمات کشور تیریقانون مد ۴۶و  ۷۱۱مواد   قیدق یبه اجرا

  .ندینما دینرخ تورم  ،  تاک

دولت ها را  زیو محاسبات ن یعدالت ادار وانید یعموم اتیه یآرا  یکه  بعض ستیآور ادیبه  الزم

تفاوت سنوات گذشته به شاغالن و بازنشستگان کرده پرداخت مابه ال یقانون و حت نیا یمکلف به اجرا

 .است

 .دیکن پیتا یخود را به فارس ینام و نام خانوادگ لطفا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h

9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform 

 (تهران)رانیمعلمان ا یکانال کانون صنف:منبع

کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح  برق عیتوز یها شرکت یان قراردادگرکار یاعتراضتجمع *

 مقابل مجلس نازل حقوق

کشوربرای انعکاس هرچه بیشتر  برق عیتوز یها شرکت یان قراردادگرکار اسفند، 41روز پنج شنبه 

کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل مجلس  صدای اعتراضشان

 .زدند وخواهان حذف شرکت های پیمانکاری،تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform


 یجلو عیتوز یها شرکت یقرارداد یها کارگربرپایه گزارش رسانه ای شده،دلیل تجمع اعتراضی 

 روین نیتام یها زمون و قطع دست شرکتآاستخدام بدون ،حقوق  یساز کسانیمجلس   یدرب شمال

 . عنوان شده است

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات و وضعیت *

 شغلی نناروش

دراعتراض به عدم پرداخت  (شرکت تراورس)نیکارگران  راه آهن ورام اسفند، 41روز پنج شنبه 

شغلی دست به اعتصاب زدند واز رفتن برسرکارشان  نبموقع حقوق ومطالبات و وضعیت ناروش

 .خودداری کردند

 راه آهن ورامین اعتصاب کارگران   فراخوان:درهمین رابطه

ی اعتصاب در فراخوانی برا(شرکت تراورس)راه آهن ورامین اسفند، کارگران  43روزچهارشنبه 

اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و مطالبات و وضعیت شغلیشان بدلیل ناروشنی وضعیت 

 .شرکت،منتشرکردند

 :بخشی از این فراخوان که درشبکه های اجتماعی منتشر شده بقرارزیراست

با توجه به وضع بسیار اسفناک اقتصادی کارگران در این روزهای پایان سال، ما کارگران شرکت 

تراورس در حوزه ورامین دیگر بیش از این نمیتوانیم شرمنده زن و بچه خود باشیم آن هم در شب 

 .عید که چشمان فرزندانمان به دنبال حداقل ها در سفره ی شب عید است

به پایان سال و طلب های انباشته از حقوق و عیدی و بن شب عید و همچنین با توجه به نزدیک شدن 

نا مشخص بودن وضعیت شرکت و راه آهن تصمیم گرفتیم که دست به اعتصاب بزنیم تا شاید به حق 

 .و حقوقی که ده سال است از ما پایمال شده برسیم

ازیک هفته بدنبال دستیابی به بخشی پس  رانیا ومینیآلوم دیکارگران کارخانه تولپایان تحریم غذای *

 از خواسته هایشان

 رعاملیو مد رهیمد تئیه موافقت  بدنبال (رالکویا)اراک رانیا ومینیآلوم دیکارگران کارخانه تول 

اسفند،به تحریم غذایشان پس ازیک هفته  43با بخشی از خواسته هایشان بتاریخ چهارشنبه  شرکت

 .خاتمه دادند

شرکت  رعاملیو مد رهیمد اسفند درنشست هیئت 43ای شده،روز چهارشنبه بنابه گزارش رسانه 

 :ایرالکودررابطه با تحریم غذای کارگران تصمیمات زیر اتخاذ شد

مدت  شیبر افزا یموضوع مبن اتیشرکت با کل یپرسنل قرارداد تیوضع لیدرخواست تبد رویپ -1

 رعاملینظر مد ریز یط کارگروهپرسنل موافقت شد و مقرر شد موضوع مذکور توس یقراردادها

به  بیارائه و جهت تصو یماه آت 3 یو ط نیخصوص تدو نیدر ا ینامه مخصوص نیو آئ یبررس

 .ارائه شود رهیمد تئیه

 .نامه انضباط کار اصالح شود نیآئ -2



سابقه  سانس،یروسا و سرپرستان، در صورت نداشتن مدرک ل یپست ها یدرخصوص تصد -3

مشاغل  یطبقه بند تهیبا نظر کم سانسیل نیگزیتواند جا یگذرانده م یوزشآم یخدمت و ساعت ها

 .شود

 یموضوع را بررس رهیمد اتیمصوب ه یانسان یروین تیوضع لیمقرر شد کارگروه پنج نفره تبد -1

شوند چنانچه باز هم  یاضافه م یدیتول یسال به کارگاه ها انیکه در پا ییروهایو با توجه به تعداد ن

 قیاز طر دیجد یروهاین یتعداد یریاعالم کند تا مجوز بکارگ رهیمد اتیبه ه میداشت رویکمبود ن

ماه کمتر  کیاحراز را دارند و حاضر هستند  طیتوانند بازنشسته شوند و شرا یکه م یفرزندان پرسنل

 .اخذ شود رندیحق سنوات بگ

د، مشابه سال گذشته پرداخت افرا هیبه کل سلار43111111مقرر شد پاداش جبران خدمات به مبلغ  -5

که پرداخت نشده است طبق روال سال قبل پرداخت  یبه افراد معمول 4311سال  یسبدها زیو ن. شود

 .شود

هر  رهیمد اتیمطرح و مقرر شد طبق مصوبه ه یمانکاریپرسنل پ تیوضع لیدرخصوص تبد -6

 .شوند تیوضع لیباشند تبد که سابقه پنج سال خدمت را داشته روین نیتام یاز پرسنل شرکت ها کی

پرسنل در همه سطوح مطرح و مقرر  هیکل یبرا یساعت اضافه کار یساز کسانیدرخصوص  -7

 .ندینما یریگ میخصوص تصم نیدر ا رعاملیشد مد

کرونا مطرح و مقرر شد طبق روال  روسیو وعیبه علت ش یکارگر اتیدرخصوص رفاه -8

 .عمال شودا زیپرسنل ن یکرونا برا یمصوبات ستاد مل

موجود در شمال از محل فروش امالک  یمراکز اقامت ینیگزیتور جهت جا انیهتل آر دیبا خر -9

 .موجود موافقت شد

چهارمین روز تحریم غذای کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران دراعتراض به :درهمین رابطه

 تغییر آیین نامه انضباطی عدم تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق و

واقع ( ایرالکو)اسفند برای چهارمین روز، کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران 42سه شنبه روز 

دراراک برای انعکاس بیشتر صدای اعتراضشان به عدم تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق و تغییر 

 .آیین نامه انضباطی از خوردن غذای شرکت خودداری کردند

تغییر قراردادهای : ی کارگران ایرالکو بدین شرح استبه گزارش یک منبع خبری محلی،خواسته ها

مدت معین به دائم، برگشت آیین نامه انضباطی به سنوات قبل و تصمیم گیری توسط کمیته انضباطی 

نه شخص مدیرعامل، ارتقای شغلی براساس تجربه نه تحصیل، جایگزینی فرزندان پرسنل با پدران 

ل، جذب نیرو در بخش تولید با هدف کاهش فشار کار به بندی مشاغ بازنشسته، بازنگری طرح طبقه

پرسنل این قسمت، استخدام ایثارگران شرکت و فرزندشان، تبدیل وضعیت قرارداد پرسنل پیمانکاری 

و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی، یکسان سازی ساعت اضافه کاری برای تمام سطوح 

برخی پرسنل در )تصاص کمک هزینه مسکن به پرسنلپرسنلی، تامین ابزار و وسایل کارگاه ها، اخ

 .، پرداخت معوقه سرانه ورزشی و رفاهیات(خانه های ویالیی زندگی می کنند

 کارگر درماهشهر زیر آوار 9کشته وزخمی شدن *



اسفند،درحادثه ریزش آواریک ساختمان درماهشهر دوکارگر جانشان را ازدست دادند  41ظهر جمعه 

 .بیمارستان منتقل شد ویک کارگرمجروح وبه

 جان باختن یک کارگرجوان دریزد درحادثه تصادف قطار*

براثربرخورد قطاربا وی جان  زدی لویسپل قطار  یرویک کارگر جوان  ،(اسفند 44)دوشنبه شنبه شب

 .خودرا ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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