
 0033خرداد ماه  03و  92اخباروگزارش های کارگری 

 در منطقه خارک رانیا ینفت یها انهیشرکت پا ییایدر اتعملی کارکنان اعتصاب -

برای افزایش دستمزد وبرخورداری از  دخونیب روگاهیشرکت فراب ن یکارگران پروژه ااعتصاب  -

 روزکار01روزه پس از 01حق مرخصی 

برای اعتراض به عدم افزایش دستمزد وپایمالی حقوقشان توسط  تونیکارگران شرکت راعتصاب  -

 شرکت پیمانکاری

 همکاران نیب ضیرانندگان مترو تهران نسبت به سطح نازل حقوق،رفع تبعدوباره  یتجمع اعتراض -

 یمترو یبردار تهران مقابل شرکت بهره یمسئوالن قطار شهر یتوجه یبو  یسخت کار طیشراو

 تهران

دامنه کارگران شهرداری الوند نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان توسط شرکت های  کنش های -

 پیمانکاری زیر سکوت مصلحتی مسئوالن

نسبت به سطح نازل حقوق وعدم  دراستان فارس ینورآباد ممسن یکارگران شهرداراعتراضات   -

 پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت یکشاورز قاتیمراکز تحق  یشرکت کارگران  اعتراض -

 ندگانیمجمع نما شیدر هما داروخانه سیتاس دینامه جد نینسبت به آئادامه اعتراضات داروسازان  -

 یداروساز

 براثر برق گرفتگی ساوجبالغ جان باختن یک کارگر مقنی در -

 یبر اثر واژگون از توابع شهرستان فنوج جیکت اورژانسنفر از کارکنان  0مرگ ومصدومیت  -

  آمبوالنس

 کوه ریتونل کب زشیرکارگردرحادثه  0مرگ ومصدومیت  -

 کارگر درحادثه ریزش چاه اصفهان 0جان باختن  -

 در منطقه خارک رانیا ینفت یها انهیشرکت پا ییایدر اتعملی کارکنان اعتصاب*

 ینفت یها انهیت پاشرک ییایدر اتینفت در واحد عمل یخرداد کارکنان رسم ۸۲گذشته جمعه  روز

 .خارک اعتصاب کردند رهیمنطقه جز ران،یا

 ریو به نشانه اعتراض به تفس تیاست یحقوق بدون بارگذار افتیکارکنان، آنها بعد از در نیگفته ا به

 .دندی، دست از کار کش ۰۰۱۱ یعموم شاتیظالمانه افزا ضیاحمقانه و تبع

 Artavil یهزار تن کصدی یکشت یریو پهلوگ لیتحوکسورات ناعادالنه، از  لیبدل سیتکسرو کارکنان

 شگاهیبشکه نفت خام جهت حمل به پاال ۰۰۱،۱۱۱ یرینفتکش ، که قصد بارگ یتحت اجاره شرکت مل

 .مذکور مجبور به توقف در لنگرگاه شد یکردند و کشت یبندرعباس را داشت، خوددار

 کمیم کرده بودند که چنانچه تا روز به وزارت نفت اعال یماتومیاولت یط شترینفت پ یرسم کارکنان

نکند در  دایپ شیو حقوق و دستمزدها افزا ابدین رییتغ ۰۰۱۱حقوق سال  یعموم شاتینحوه افزا رماهیت



کارکنان   نیااز  یاکنون که حقوق خردادماه بخش. دست به تجمع و اعتراض خواهند زد رماهیت ۹روز 

 .کارکنان صورت نگرفته است نیخواست ا یدر راستا یرییتغ چگونهیپرداخت شده است، ه

 یبزرگ یاعتراض یها تجمع زین بهشتیارد ۸۱خرداد و  ۵ یها خیدر تار شترینفت پ یرسم کارکنان

 .اند را برگزار کرده

 ۰۰۱۱خرداد  ۸۹ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

رداری از برای افزایش دستمزد وبرخو دخونیب روگاهیشرکت فراب ن یکارگران پروژه ااعتصاب *

 روزکار93روزه پس از 03حق مرخصی 

برای افزایش دستمزد  دخونیب روگاهیشرکت فراب ن یکارگران پروژه ا خرداد، 02روزشنبه 

 .روزکاردست از کارکشیدند01روزه پس از 01وبرخورداری از حق مرخصی 

ه حقوق ب یابیدست یدر پ ،سندیکای فلزکار مکانیک  کارگران یکایسند یرسم کانال به گزارش

بدست آوردن  یبرا دخونیب روگاهیشرکت فراب ن یخرداد کارگران پروژه ا 02امروز  ،یکارگر

را به قصد  روگاهیدست به اعتراض زده و ن یروز مرخص 01روز کار و  01و  یانسان ییدستمزدها

 .شتباز نخواهند گ روگاهیخود نرسند به ن یها خواستهکه به  یخود ترک کرده و تا زمان یخانه ها

برای اعتراض به عدم افزایش دستمزد وپایمالی حقوقشان توسط  تونیکارگران شرکت راعتصاب *

 شرکت پیمانکاری

برای اعتراض به عدم افزایش دستمزد وپایمالی  تونیکارگران شرکت ر خرداد، 01روز یکشنبه 

 .حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری،دست از کارکشیدند

در  0011خرداد  01امروز  ،سندیکای فلزکار مکانیک  کارگران یکایسند یرسم کانال به گزارش

به جمع  زین تونیحقوق ها کارگران شرکت ر افتنین شیو افزا انیکارفرما یقانون یاعتراض به ب یپ

 یخانه ها یحساب راه هیو با دادن ابزار خود به انبار و گرفتن تسو وستهیاز محل کار پ روهاین هیتخل

 .خود شدند

 همکاران نیب ضیرانندگان مترو تهران نسبت به سطح نازل حقوق،رفع تبعدوباره  یراضتجمع اعت*

 یمترو یبردار تهران مقابل شرکت بهره یمسئوالن قطار شهر یتوجه یبی و سخت کار طیشراو

 تهران

نسبت دست به اعتراض رانندگان مترو تهران  خرداد برای دومین بار درسال جاری، 01روز یکشنبه 

مسئوالن قطار  یتوجه یبو  یسخت کار طیشراو همکاران نیب ضیازل حقوق،رفع تبعبه سطح ن

 .اجتماع کردند تهران یمترو یبردار مقابل شرکت بهرهزدند واینبار  تهران یشهر



 

به تهران  یمسئوالن قطار شهر یتوجه یبتجمع کنندگان با اشاره به افزایش مشکالتشان بدلیل 

مطالبه راهبران مترو تهران است  نیکار مهمتر یمال حق جذب و سختاع: گفتندخبرنگار رسانه ای 

 .قطارها هستند یگانه تهران مشغول راهبر 7 که در خطوط 

تهران  یکارگران و کارکنان شاغل در مترو یعرف یها از مولفه یکی« حق جذب» نکهیا انیبا بآنها

حق  نیا یدر حال: افزودند شود، یاست که در حال حاضر به اکثر کارکنان بجز راهبران پرداخت م

امکان  قطار نیاست و فارغ از کاب یتخصص یکه کار راهبر شود یبه راهبران پرداخت نم یقانون

 .وجود ندارد شانیبرا تیفعال

است،  آور انیقانون مشاغل سخت و ز یتهران اجرا یراهبران مترو گریمطالبه د نکهیا انیبا ب آنها

در فصول گرم  طیشرا نیبا وجود آنکه در بدتر: کار خود گفتند یتمشکالت مربوط به سخ حیدر تشر

در  شود یکار ما لحاظ نم یاما سخت م،یمشغول کار ینیرزمیعمق ز کیتار یها و سرد سال در تونل

و  کند یم یخودار یا مهیب ستیدر ل «یراهبر» یشغل نیاز درج عناو یبردار حال شرکت بهره نیع

 .وجود نداشته باشد مانیاز موعد برا شیپ یامکان بازنشستگ نده،یآ وجود دارد که در ینگران نیا

به  یاریبس یو روان یو فشار روح یکار یقطار، استرس باال نانیسرنش یجان تیمسئول: گفتند ها آن

 .کند یقطارها وارد م ریس نیراهبران ح

وجود دارد،  یستاد و پرسنل یاتیعمل یروهاین نیکه ب ییها ضیادامه معترضان با اشاره به تبع در

در بحث حقوق  یشده و فاصله طبقات کن شهیر دیبا ها ضیتبع نیاست که ا نینظر ما بر ا: ابراز داشتند

 .همه کارکنان برداشته شود نیب ایو مزا

را فراهم کند  یطیاست که شرا نیتهران ا یمترو دیجد رعاملیدرخواست ما از مد نکهیا انیبا ب ها آن

 ریگیتهران پ یبود که مسئوالن مترو نیتصور ما ا: پرداخت شود، افزودند تا مطالبات راهبران

کارگران مناسب  یمال تیمطالبات ما در تجمعات گذشته خواهند شد، در حال حاضر وضع تیوضع

 نیبه ا یاست که مسئوالن شهر نیاند و انتظارمان ا معاش خود ناتوان شده نیو آنان از تام ستین

 .مساله ورود کنند



تجمع اعتراضی رانندگان مترو تهران نسبت به سطح نازل حقوق،رفع تبعیض بین :مین رابطهدره

ی شرکت  همکاران،شرایط سخت کاری و در اولویت واکسیناسیون قرارنگرفتن در محوطه

 برداری مترو بهره

اردیبهشت، رانندگان مترو تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  01روز چهارشنبه 

نازل حقوق،رفع تبعیض بین همکاران،شرایط سخت کاری و در اولویت واکسیناسیون  سطح

 .ی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه زدند در محوطه  قرارنگرفتن دست به تجمع

برپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان خواهان اعمال حق جذب و سختی کار، قرار گرفتن در 

های افزایش دستمزد کارگری   اولویت واکسیناسیون، اصالح عناوین شغلی، اجرای کامل بخشنامه

مصوب شورای عالی کار، عدم اجرای طرح حذف راهبر کمکی قطار، اصالح فرمول و نحوه 

ت بر حقوق پرسنل، رفض تبعیض میان کارکنان عملیاتی و پرسنل ستادی، احیا و اجرای محاسبه مالیا

 .دستورالعمل تامین تجهیزات انفرادی راهبران هستند

کنش های دامنه کارگران شهرداری الوند نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان توسط شرکت های *

 پیمانکاری زیر سکوت مصلحتی مسئوالن

از کنش های دامنه دارشان نسبت به  نیدر استان قزوکارگران شهرداری الوند  ،خرداد 02روز شنبه 

 .عدم پرداخت مطالباتشان توسط شرکت های پیمانکاری زیر سکوت مصلحتی مسئوالن خبردادند

تا اسفند  20سال  زییاز پا:نفر می رسد به خبرنگار رسانه ای گفتند 01این کارگران که تعدادشان به 

الوند  یدر شهردار یبه عنوان کارگر خدمات یمانکاریپ یها از شرکت یکی تیئولتحت مس 22سال 

مطالبات  اند همذکور، هنوز نتوانست مانکاریاند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پ مشغول به کار بوده

 .کنند افتیمعوقه خود را از او در

 یایمزا یبودند برخ تیبور مشغول فعالمذ مانکارینظر پ ریماهه که ز 01در طول زمان  :آنها افزودند

 .اند نکرده افتیرا هنوز در یدیهمانند حق سنوات وع یمزد

تومان  ونیلیم 2تا  7حدود  نیانگیالوند به صورت م یبه هر کارگر خدمات نیشیپ مانکاریپ:آنها گفتند

 .دارد یبده

پرداخت طلب کارگران با  هم وعده داده بدون یشهردار:کارگران معترض شهرداری الوند ادامه دادند

و همزمان، قرارداد کار  کند یحساب نم هیکه هم اکنون از مجموعه خارج شده، تسو یقبل مانکاریپ

پرداخت بخش از مطالبات  زین دیجد مانکاریمنعقد کرده و پ دیمانکارجدیرا در بخش خدمات با پ یدیجد

 .انداخته است ریها را به تاخ آن( حقوق ماهدو ) یمزد

اما نه  میخود هست یمطالبات مزد ریگیماه است پ نیچند: معوقات خود گفتند یریگیدرباره پآنها 

پرداخت مطالبات  تیمسئول یاصل یبه عنوان کارفرما یشهردار رانیمذبور و نه مد مانکاریپ

 .رندیگ یکارگران را برعهده نم

هستند اما مسئوالن  مطالبات معوقه افتیالوند خواستار در یشهردار یخدمات یمانیپ کارگران

پرداخت  تیمسئول ،یاصل یبه عنوان کارفرما نیشیپ مانکاریالوند با وجود خروج پ یشهردار

 .اند دهیخسارت را د نیشتریکارگران ب نیب نیو در ا رندیگ یمطالبات کارگران را برعهده نم



وق وعدم نسبت به سطح نازل حق ی دراستان فارسنورآباد ممسن یکارگران شهرداراعتراضات *

 پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی

نسبت به سطح نازل  اعتراضشان را ینورآباد ممسن یکارگران شهردار خرداد، 01روز یکشنبه 

 .حقوق وعدم پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی،ابرازکردند

از  یشمار:به خبرنگاررسانه ای گفتند ینور آباد ممسن یاز کارگران شاغل در شهردار یتعداد

که درآمد  میدر استان فارس هست ینورآباد ممسن یشاغل در مجموعه شهردار یمانکاریکارگران پ

را  مان یمان کفاف معاش زندگ ماهانه یافتیبه حداقل حقوق است و در کیاز ما کارگران نزد یبرخ

 .دهد ینم

تومان  ونیلیسه م در حدود یمبلغ ،یکار نورآباد ماهانه با اضافه یکارگران شهردار:آنها افزودند

 ییو غذا یاز اقالم مصرف یاریبس متیروزانه ق شیرقم باتوجه به افزا نیکه ا کنند یم افتیحقوق در

 .است زیناچ اریبس

جدا از : گفتند دستمزد خود و همکارانشان هستند، در ادامه شیافزا تیوضع ریگیکارگران که پ نیا

سال گذشته  یدیو ع یسنوات ،یت مطالبات مزدپرداخ ،یمانکاریشرکت پ یدستمزد، کارفرما تیوضع

 .از آن با فشار کارگران پرداخت شده است یادیبخش ز رایانداخته بود که اخ ریها را به تاخ آن

 میمشغول کار مانکاریشرکت پ تیتحت مسئول یهمه ما سالهاست به صورت حجم: ادامه دادند آنها

 .میا نگرفته یا جهیم داده اما نتانجا مانکاریخود پ تیحذف فعال یبرا یادیوتالش ز

است که مشکالت  یدر حد یکارگران و کارکنان ساده شاغل در شهردار یافتیدر:آنها افزودند

 .کرده است جادیآنان ا یبرا یادیز یشتیمع

ها  آن یزندگ تیاز وضع یمسئوالن شهر نکهیا رغمیعل :این شهرداری نیز گفت از کارگران یکی

 ینور آباد اقدام یحقوق کارگران مجموعه شهردار شیظه در خصوص افزالح نیباخبرند اما تا ا

 .اند صورت نداده

است  یمزد یها حداقل رندیگ ینورآباد هر ماه به عنوان دستمزد م یآنچه کارگران شهردار: گفت او

 .دهد یها را نم آن شتیها کفاف مع حداقل نیاما ا

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت یکشاورز قاتیمراکز تحق  یشرکت کارگران  اعتراض*

اعتراضشان را نسبت به عدم  یکشاورز قاتیمراکز تحق  یشرکت کارگران  خرداد، 01روز یکشنبه 

 .تبدیل وضعیت،رسانه ای کردند

عدم   ها، نگران استان یبرخ یکشاورز قاتیمراکز تحق یشرکت یروهاینبنابه گزارش رسانه ای شده،

  .عمر دولت دوازدهم هستند انیبه پا یمنته مایخود در ا یاستخدام تیوضع لیتبد

در  نیا. و نگهبان مشغول به کار هستند یچ مانند نظافت یو خدمات یافراد در مشاغل ادار نیا

 ۹از  شیها ب از آن یها سابقه کار دارند و برخ سال ،یگروه از کارکنان شرکت نیاست که ا یطیشرا

  .تندها مشغول به کار هس سمت نیسال است که در ا

ها با  از همکاران آن یگذشته تعداد یها در سال ،یکشاورز قاتیمراکز تحق یشرکت یروهاین ی گفته به

  .اند بازنشسته شده یقرارداد شرکت



دولت  شوند، یاداره م ییامنا اتیبه صورت ه یکشاورز قاتیقرار معلوم از آنجا که مراکز تحق از

 .نداده استها را در دستور کار قرار  آن تیوضع لیتبد

 ندگانیمجمع نما شیدر هما داروخانه سیتاس دینامه جد نینسبت به آئادامه اعتراضات داروسازان *

 یداروساز

در  داروخانه سیتاس دینامه جد نینسبت به آئخرداد،داروسازان  به اعتراضاتشان  01روز یکشنبه 

 .ادامه دادند یداروساز ندگانیمجمع نما شیهما

 

 براثر برق گرفتگی ساوجبالغ رگر مقنی درجان باختن یک کا*

برق  یاتصال لیرفتن به داخل چاه به دل نیح  ساوجبالغ شهرستان”چندار“در منطقه  یک کارگر مقنی

 .ودردم جان باخت شد و به داخل چاه سقوط کرد یباالبر دچار برق گرفتگ

 یبر اثر واژگون از توابع شهرستان فنوج جیاورژانس کتنفر از کارکنان  9مرگ ومصدومیت *

  آمبوالنس



و  ستانیستان س رانشهریا - جیدر محور کت ماریدستگاه آمبوالنس حامل ب کیخرداد، 00روز جمعه 

اهل  ییعبدهللا کدخدابنام  کادر درمان یروهاینفر از ن کیواژگون و براثر ترکیدگی الستیک بلوچستان

  .بوالنس مجروح شدندو راننده آم ماریهمراه ب مار،یکشته شد و ب جیکت یروستا

 کوه ریتونل کب زشیرکارگردرحادثه  9مرگ ومصدومیت *

ساله در دم جانش را  01دراستان ایالم یک کارگر شهرستان دره شهر کوه ریتونل کب زشیر براثر

 .ازدست داد ویک کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد

 کارگر درحادثه ریزش چاه اصفهان 9جان باختن *

در  یدر حال بازساز ساختمان کی نیرزمیحلقه چاه در ز کی زشیرخرداد،درحادثه  02نبه روز ش

 .کارگرزیرتلی از آوار گرفتار ودر دم جان باختند 0اصفهان 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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