
 3111مرداد ماه  31اخباروگزارشات کارگری 

 آخرین خبرها درباره اعتراضات کارگران هفت تپه  -

 :گزارشاتی درباره سومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی -

وعده های توخالی و  یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل اراکاعتراضات کارگران هپکوادامه  -

 برای سومین روز متوالی یاریپل بخت ریتجمع درکارخانه و زوراهپیمایی مسئوالن با 

از اعتراضات کارگران بخش  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه تیحما -

 یمیصنعت نفت و پتروش یها

لغو کودک کار، در رابطه با  نیبازنشستگان و فعال ،ییدانشجو ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب -

 یآغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگر

 یشغل یفینسبت به بالتکل در دومین روز اعتراضشان در پایتختکارگران دفاتر سهام عدالت کشور -

 زدند هیو قوه قضائ یساز یمقابل ساختمان سازمان خصوصدست به تجمع  یشتیومع

در اعتراض نسبت به بالتکلیفی  هیاروم یاتوبوس شهرداررانندگان ناوگان و تجمع اعتصاب  -

 وعدم حمایت دولت91معیشتی درپی شیوع بیماری کووید 

 برای بازگشت بکاراهواز  یشهردار اتیاجرائتجمع کارگران اخراجی  -

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق با انتشار نامه  وانیمر یکارگران شهردارادامه اعتراضات  -

 سرگشاده

علیرغم وعده و بندر امام  یسبز شهردار یوفضا یخدمات کارگرانماه حقوق  8پرداخت عدم  -

 وعیدها

 کارگر مقنی در آزادشهربراثر گازگرفتگی 2جان باختن  -

 بر اثر سقوط در چاهک آسانسور درتهران  یکارگر ساختمانجان باختن یک  -

 یدان خور دستگاهجان باختن کارگر زن یک مرغداری فیروزکوه در  -

 کارگرفصلی در استان گلستان 5سرویس رفت و آمد کارگران و اینبار مصدومیت  یواژگونبازهم  -

 اعتراضات کارگران هفت تپه آخرین خبرها درباره *

کارگران هفت تپه هشتمین هفته اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی  مرداد،جمعی از 91روزدوشنبه 

 .فرمانداری شهرستان شوش آغازکردندشغلی ومعیشتی با تجمع مقابل 

کارگران هفت تپه با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی اعتراضشان رانسبت به وعده های توخالی 

قوه نشان دادند وبرای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان خواهان خلع ید فوری از 1مسئوالن 

 .بخش خصوصی شدند

مرداد بهارستان موافقت کردند ونمایندگانی را هم  91روزچهارشنبه تجمع کنندگان با شرکت در جلسه 

 .برای شرکت دراین نشست انتخاب کردند



برای باری دیگر اعتراض کارگران هفت تپه ومشکالتشان (مرداد91و  92)روزهای یکشنبه ودوشنبه

تا با »دند بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل پیدا کرد و بعضی از صاحب منصبان هم تالش کر

 ونیزیتلوبخش خبرگو با  و در گفتازجمله یکی از بهارستان نشینان « گل آلود کردن آب ماهی بگیرند

 !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ً«کارگران هستم یمن صدا د،یشنو یمرا از اهواز م یصدا»: گفت

 

 :گزارشاتی درباره سومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی*

 !همچنان ادامه دارد ینفت اعتراضات در مراکز+

در  مانکارانیبه اجحافات شرکت ها و پ یروز اعتراض سراسر نیدوشنبه در سوم امروز

به  زیمهران ن المیو شرکت جهانپارس ا دخونیب روگاهیکارگران ن ،یو مراکز نفت شگاههایپاال

 یمیکارگر است و پتروش 888 یکنگان که دارا شیاعتصاب همچنان در پترو پاال. وستندیاعتصاب پ

درصد کارگران متاسفانه  98شده و کمتر از  یخال بایتقر ۳۱در فاز  نیکمپ امام حس. دجم ادامه دار

اعتصاب  جهیدر خوابگاهها منتظر نت ایبه خانه بازگشته اند و  ایکارگران  یمابق. به سرکار رفته اند

خود را  یو جاور هم امروز دستگاه جوش ها المرد جوشکاران گروه درخشنده شگاهیدر پاال. هستند



 هیامروز کارگران معترضش را تسو 91تمبک فاز رصنعتیاکس یکارفرما. داده به خانه رفتند لیتحو

 .کامل کرده است

حقوق در پروژه ها و به  شیجهت رفتن به خانه تا افزا هیعسلو نالیبه ترم یا ذهیکارگران ا هجوم

 2888تاکنون  ییکایبه برآورد کارگران سند. است ریچشمگ یاعتراض همگان نیا دنیرس جهینت

  .بازگشته اند شانیکارگر از روز جمعه به خانه ها

 :دخونیب روگاهین وتجمع کارگران در عتصابا تصویری از+

 

 :مهران المیشرکت جهانپارس اوتجمع کارگران عتصاب اتصویری از+



 

 :شیشرکت پترو پاال وتجمع کارگران عتصابتصویری ازا+



 

 :انپوریک یمانکاریپ1و 2در فاز کارگران  اعتصاب تصویری از+



 



 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند تلگرام کانال:منبع

 دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق آباداننفت   شگاهیپاال 2فاز اعتصاب وتجمع کارگران +

دراعتراض به عدم  آبادان نفت شگاهیپاال 2فاز کارگران  ،(مرداد 92و 99)روزهای شنبه ویکشنبه

 .تجمع کردند شگاهیپاال یمقابل درب ورودو  پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدند

 یبرا تختیهم اکنون در پا: گفت آبادان ژهیو فرماندارمرداد، 91بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یوگو هستم و به زود مربوطه در حال گفت نیبا مسئول نفت آبادان شگاهیپاال 2فاز  کارکنان حل مشکل

 .خوش باز خواهم گشت یبا خبرها

نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت  یپارس جنوب22و  22 یاعتراض کارگران فازها+

 بموقعش ونداشتن امنیت شغلی

در  واقع در یپارس جنوب21و  22 یکارگران فازها ،(مرداد 92و 99)روزهای شنبه ویکشنبه

نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی دست به  شهرستان کنگان

 .اعتراض زدند

اعمال  یمانکاریپ یها بر شرکت ینظارت چیه نکهیا انیکارگران با ب نیامرداد، 91روزدوشنبه 

دستمزد ما : گفتندبه خبرنگار رسانه ای بودن حقوق و دستمزد  نییپاضمن اعتراض به  شود؛ ینم

 نیهم م؛یکن یم افتیدر ینییدستمزد پا م،یده یکه انجام م یناعادالنه است؛ ما به نسبت کار سخت

 ندهیبه آ دیو ام یشغل تیدر ضمن از امن شود؛ یپرداخت م اریبس ریهم با تاخ زیناچ یدستمزدها

 .میو هر لحظه ممکن است کار خود را از دست بده میهست بهره یب

 چیه: منطقه انتقاد کردند و گفتند نیاز عدم پوشش قانون کار در ا یپارس جنوب یفازها کارگران

 .میقانون کار مشغول به کار هست یها تیو بدون حما ردیگ یاز ما صورت نم یتیحما

اعتراض خود را به گوش مسئوالن  یداص میبا تجمع در محوطه مجتمع قصد داشت: ندیگو یم آنها

 .میبرسان یفرادست

 در اعتراض به پایمالی حقوقشان نفتصنعت  مدت موقت  یقراردادنامه سرگشاده کارگران +

 یو اعضا سییبه ربا انتشار نامه ای سرگشاده خطاب  نفتصنعت  مدت موقت  یقراردادکارگران 

 .اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان رسانه ای کردند  مجلس یانرژ ونیسیکم

 :اعالم کردندبند بشرح زیر 91مشکالتشان را دردراین نامه سرگشاده این کارگران 

قرارداد مدت موقت  یررسمیغ یروهاین یمشاغل برا یحقوق و طبقه بند یساز کسانیعدم  -9

 وزارت نفت

و پرداخت  کسالهی یبواسطه بستن قراردادها یشغل تیو نبود امن یو سازمان یعدم ارتقاء شغل -2

 .پرسنل را به همراه دارد نیا یشغل تیمدت هرسال که عدم امن انیسنوات در پا

 تیوضع لیتبد یسامانه جذب برا نیساله و همچن 5ساله و 1وزارت نفت دو طرح قرارداد  رایاخ -1

پرسنل قرارداده با  تیوضع لیتبد یکه برا یطیاعالم کرده اما شرا نیپرسنل به قراردادمدت مع

همچون شرط معدل، سن پرسنل ،  طیندارد و شرا یهمخوان یررسمیاز پرسنل غ یاریبس تیوضع



طرح و  یو مشخصوص نبودن اجرا اتیعمل یپرسنل تخصص  یلیت رشته و مقطع تحصیمحدود

حقوق و  شیدر افزا یریتاث تیوضع لیتبد نیکه از منابع مختلف مطرح است که ا ییصحبت ها

تر از  نیبه طور مثال مقاطع پائ.)شده است یندارد موجب نگران یررسمیپرسنل غ یارتقاء شغل

 یبا مدارک دکتر یصنعت نفت حت  اتیشاغل در عمل یتخصص یاز رشته ها یاریو بس یکارشناس

 (ستندیارشد مجاز به  ثبت نام ن یو کارشناس

پرسنل براساس  نیحقوق ا نکهیپرسنل با توجه به ا نیا کارگر بودن ایمشخص نبودن کارمند  -1

 .شود یمحاسبه م یسال براساس کارمند انیپا یدیو ع یکارگر

 یارشد و دکتر یقراردادمدت موقت صنعت نفت با مدارک کارشناس یررسمیاز پرسنل غ یاریبس -5

سن آنها از سن مجاز شرکت در آزمون  نکهیخود قرارداد منعقد کرده اند و با توجه به ا یبا شرکت ها

آنها را در  یلیو مقطع تحص یلیتحص یعبور کرده است اما وزارت نفت رشته ها یاستخدام یها

 یبرا یو راهکار یازیامت چگونهیاعمال نکرده است و ه یدانشگاه النیجذب فارغ التحص سامانه

آنها در نظر نگرفته است  یبرا زیگذشته  ن یاستخدام یدر آزمون ها ازیامت یآنها و حت تیوضع لیتبد

 .شاغل در صنعت نفت است لکردهیظلم در حق پرسنل متخصص و تحص نیبزرگتر نیو ا

 ی،همچون بد یشغل یایمزا افتیدرخصوص در یقرارداد یررسمیو غ یپرسنل رسم انیم ضیتبع-6

و  ینفر رسم کی کهیتدر صور ایمزا ریکار، پاداش ها، و سا یآب و هوا، فوق العاده شغل، سخت

 .دهند یساعت مشخص انجام م کیمحل و در کیکار را در  کیهردو  یررسمیغ

اگر  کهیاز خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت به طور یررسمیاز استفاده پرسنل غ یریجلوگ -7

( یمثل آتش سوز)دچار حادثه شوند یرسم یروین کیدر محل همزمان با  یررسمیاز پرسنل غ یکی

خارج  یبه مراکز درمان یستیبا یررسمیکند اما پرسنل غ یم رشینفت پذ مارستانیرا ب یرسمپرسنل 

 .منتقل شود رکتاز ش

هستند  تیوضع لیدر وزارت نفت  سال ها در انتطار تبد ثارگرشاغلیجانباز و ا یررسمیپرسنل غ -8

در  یرییتغ چیقرارگرفته اند و ه یاز آنها در آستانه بازنشستگ یارینگرفته اند و بس یا جهیو هنوز نت

 .آنها اعمال نشده است یایو مزا یارتقاء شغل

در صنعت  یپرسنل قراردادمدت موقت با وجود سابقه کار باال و تجربه کاف تیوضع لیعدم تبد-1 

صنعت نفت  یاستخدام یدر آزمون ها کهیپرسنل شده است به طور یزگیانگ ینفت که منجر به ب

باتجربه  یررسمیشوندکار را تحت نظر پرسنل غ یاالستخدام که مشغول به کار م دیجد یها یروین

 یکه به و یبعد به عنوان سرپرست همان پرسنل کسالی ،یپرسنل رسم نیو سپس ا موزندآ یم

 "یررسمیپرسنل غ یزگیانگ یب" یعنی نیو ا. ردیگ یآموزش داده قرار م

قرادادمدت موقت در صنعت نفت به  یررسمیو غ یحقوق پرسنل رسم یافتیدر ادیز اریفاصله بس -98

از حقوق کامل با  شتریب یحت ایبرابر  بایبا سابقه تقر یرسم یروین کیاست که اضافه کار  یگونه ا

پرسنل   ینیبدب ینوع طیشرا نیقراردادمدت موقت است که ا یررسمیغ یروین کی یایهمه مزا

 .بوجود آورده است ستمیرا در س یررسمیغ

پرسنل  98است که طبق مصوبه بند یقراردادمدت موقت صنعت نفت چند سال یاتیعمل یروهاین -99

و در سال  زیناچ اریآن بس انهیسال شیافزا زانیکنند که م یم افتیدر یاتیرا به عنوان حق عمل یتمیآ

 .نداشته است یشیماه هنوز افزا 5هم بعد از گذشت  یجار



 یررسمیپرسنل غ یجنوب و مناطق بد آب و هوا برا زینفتخآب و هوا شاغل در مناطق  یبد تمیآ -92

درجه خصوصا در مناطق  68 یباال یکار در گرما یمسئله با توجه به سخت نیشود که ا یلحاظ نم

 .قابل قبول است ریکامال ظالمانه و غ یاتیعمل

از منازل  یاریبس کهیدر صورت یاز منازل سازمان یررسمیاز استفاده پرسنل غ یریجلوگ -91

داده است اما  دهیمزا ینفت دستور فروش آنها ط ریوز یشده و حت یصنعت دچار فرسودگ یسازمان

 .هستند امکان استفاده از آن را ندارند نیاجاره نش زیاز آنها ن یاریکه بس یررسمیپرسنل غ

وعده های توخالی و  یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل اراکاعتراضات کارگران هپکوادامه *

 ی برای سومین روز متوالیاریپل بخت ریتجمع درکارخانه و زراهپیمایی ومسئوالن با 

عدم نسبت به  اراک به اعتراضشانکارگران هپکو مرداد برای سومین روز متوالی، 91روزدوشنبه 

ع تجمراهپیمایی ومسئوالن با وعده های توخالی و ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی  2پرداخت 

  .ادامه دادند یاریپل بخت ریدرکارخانه و ز

 

تا  مینفر تجمع کرد 188امروز حدود :جمعی ازکارگران معترض هپکوبه خبرنگار رسانه ای گفتند

روز  1 نیدر ا. میبرسان... وزارت صمت، کار و یها استان و مقام رانیخود را به گوش مد یصدا

به دست به دست شدن نسبت که اعتراضمان  رسد ینم به نظر. امدندین دارمانیاز آنها به د کی چیه

  .شده باشد دهیسهام شرکت، شن

 یو روز کنند یواگذار م درویمیا ای درویکه سهام شرکت را به ا کنند یروز اعالم م کی: افزودند آنها

البته به شرط  م؛یکن یواگذار م یاجتماع نیدرصد از سهام آن را به سازمان تام 55 ندیگو یم گرید



است، چرا  رکتاگر بنابر فروش ش. درصد 97آن به  زانیو رساندن م 11سال  یفروش سهام تا انتها

شرکت وجود ندارد و هپکو  یایاح یبرا یا برنامه چیکه ه رسد یبه نظر م! د؟یکن یآن را واگذار م

 .دولت شده است ونیاسباب معامله و رد د

 

از اعتراضات کارگران بخش  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه تیحما*

 یمیصنعت نفت و پتروش یها

 زیو ناچ یشتیسخت مع تیبوشهر در اعتراض به وضع  شیکارگران پترو پاال مرداداعتصاب زدهمیس

 .بودن دستمزد

بوده  یمیونفت و پتروش صنعت یاعتراضات کارگران بخش ها وستنیگذشته شاهد بهم پ یروزها در

 .استان کشور برگزار شده است۴اعتراضات بطور همزمان در  نیکه ا میا

، پرداخت حقوق معوقه  یشغل تیامن نیامضا وموقت ،تام دیسف یکارگران لغو قراردادها یها خواسته

 .باشدیسطح دستمزد م شیو افزا

صنعت نفت و  یاز اعتراضات کارگران بخش ها تیکارگران شرکت واحد ضمن حما یکایسند

 یدستمزد افتیو پرداخت دستمزد بموقع و در یشغل تیحق داشتن امن داردی، اعالم م یمیپتروش

که بواسطه نبود  باشدیم ایدر دن یحقوق کارگر نیتر ییاز ابتدا یزندگ یحداقل یها نهیمتناسب با هز

  شودیگرفته م دهیو تشکالت مستقل در کشور ، تماما حقوق کارگران ناد یکارگر یکاهایسند

در پرداخت  تواندیدر اعتراضات م یمیمختلف نفت وپتروش یکارگران بخش ها یو همبستگ اتحاد

 .داشته باشد  یبسزائ ریکارگران تاث شتیاسفبار مع طیمطالبات عقب افتاده و شرا

لغو کودک کار، در رابطه با  نیبازنشستگان و فعال ،ییدانشجو ،یکارگر یتشکلها و گروه ها هیانیب*

 یآغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگر

به موازات ادامه . بود رانیا یمبارزات کارگر خیروز متفاوت در تار کی 11مرداد  99شنبه  روز

را صحنه  انابیروز است خ 58مبارزات و اعتصابات پر شور و قدرتمند کارگران هفت تپه که اکنون 

 یاتیحو  یدیمرکز بزرگ تول نیدر چند یابراز مطالبات خود کرده اند،  اعتصابات گسترده و همزمان



پاالیشگاه گاز  ان،یقشم، پارس نینفت آبادان، نفت سنگ یکارگران پاالیشگاه ها. وستیبه وقوع پ

پارس فنل، کارکنان پترو  یمیالمرد، پتروش یمیدر کنگان، پتروش یپارس جنوب 21تا  22 یفازها

 ستمزدبودن د نیکنگان  و کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و پائ شیپاال

 .دست به اعتصاب زدند

شروع  دینو ،یدیمراکز تول نیروز و در حساس تر کیآن هم در  یعیاعتصابات وس نیچن وقوع

عدم پرداخت حقوق  هیسالهاست که عل رانیکارگران ا. دهد یرا م یو سراسر یاعتصابات عموم

اعتراضشان بلند  ادیفر ،یتورم و گران یختگیافسارگس طیدستمزد در شرا زانیبودن م نییمعوقه و پا

بارها اعتصاب و اعتراض در کارنامه خود را به ثبت رسانده  یتجربه  یمرکز کارگر هراست و 

 نیاز خواستها و مطالباتشان پاسخ درخور توجه نگرفته است، معترض کیچیاما هنوز ه. است

کارگران همچنان با معضل . اند دهیگرد کاریسرکوب شده اند، احضار و بازداشت شده اند و از کار ب

و  نیاز همکاران، فعال یلیخ. خط فقر است ریبرابر ز 5دستمزدشان . مواجه اند عوقهم یحقوق ها

 .فشار و در زندان هستند ریمچنان زرهبران اعتصاباتشان ه

امروز هم . اند دهیامروز رس طیکرده تا به شرا یاز مبارزه را سپر یا یدوره طوالن رانیکارگران ا 

کننده  نییتع یتوازن قوا کیمبارزات جانانه خود به  منیالزم تجربه کسب کرده اند و هم به  زانیبه م

به  یابیو جدا از هم دست هپراکند وهیاند که به ش دهیرس نانیتجربه و اطم ،یآگاه نیبه ا. اند افتهیدست 

 .نخواهد بود سریم شانیانسان برا نٱدر خور ش یاز زندگ یمطالبات خود و برخوردار

که سالهاست کارگران ، معلمان ،پرستاران،  یریمرداد  مس 99شده، روز شنبه  ادیمراکز  کارگران

در  جهیدر نت. و پرتوان کرده است دیجد یوار کرده اند را وارد مرحله اهم انیبازنشستگان و دانشجو

و  یبه اعتصابات عموم یو خدمات یدیست که  کارگران همه مراکز تول یضرور طیشرا نیا

 .وندندیبپ یراسرس

 ریبانگیخط فقر، حقوق معوقه و عموم مشقات گر ریبرابر ز 5حقوق  ،یاز فقر، ندار یراه خالص تنها

 .تنها راه است یاعتصاب عموم. گرفتند شیمراکز در پ نیکارگران، همان است که کارگران ا

 یسراسر یباد اتحاد و همبستگ زنده
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 یشغل یفینسبت به بالتکل در دومین روز اعتراضشان در پایتختکارگران دفاتر سهام عدالت کشور*

 زدند هیو قوه قضائ یساز یمقابل ساختمان سازمان خصوصدست به تجمع  یشتیومع

مقابل ساختمان سازمان با برپایی تجمع کارگران دفاتر سهام عدالت کشورمرداد، 91روز دوشنبه 

 یفینسبت به بالتکل،برای دومین روز متوالی درپایتخت به اعتراضشان هیو قوه قضائ یساز یخصوص

 .ادامه دادند یشتیومع یشغل

کشوربه تهران برپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان که بنمایندگی از همکارانشان از سراسر 

سهام عدالت ، معترض  یآزاد ساز یبورس برا یعال یبه جلسه روز چهارم مرداد ماه شوراآمده اند،

 تیدر خصوص وضع یمیتصم چیشورا ه نیدارند که در دستور العمل نوشته شده ا دیهستند و تاک

 .اند شده کاریآنها ب یتوجه ینفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت گرفته نشده و در واقع با ب9588  یشغل

و  یستیبهز یتیحما ینهادها لکردهیتحص انیاز مددجو یمعترض سهام عدالت کشور که همگکارکنان 

مختلف  یها ها و شهرستان حال  از استان نیاند و در ع جامعه فیامداد امام و از اقشار ضع تهیکم

خود  شکالتاند، درباره سوابق م و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده یشغل تیوضع یریگیپ یبرا

شدن ثبت نام مشموالن  یکیهمزمان با الکترون شیسال پ 5تا1مشکالت کارکنان سهام عدالت از : گفتند

اکنون مسئوالن بدون توجه به پرداخت مطالباتشان و مشخص کردن  آغاز شده واز آن موقع تا هم

بورس  یعال یشورا العملبا دستور  رایاخ نکهیاند تا ا هارا به حال خود رها کردهآن شان یشغل تیوضع

 .اند شده کاریبه طور کل ب

ها و مناطق محروم  خدمت آنها در شهرستان انیکه طول سال یعالوه بر  همه مشکالتآنها،گفته  به

اما  دهند یم یریگیآنها مرتبا وعده پ یها یریگیاند، مسئوالن مربوطه در پاسخ به پ کشور متحمل شده

 .دهند یاز خود نشان نم یجد یواکنش چیدر عمل ه

مختلف  یها را در شهرستان مانیخانوادها یخال بیبا ج کباریهر چند وقت  بایتقر نکهیا انیبا ب آنها

هنوز  یهمه دوندگ نیا جهیدر  نت: افزودند م،یکن یوصول مطالباتمان به تهران سفر م یرها کرده و برا

تجمع  نکهیاصبح  قبل از  8ساعت  یصبح امروز  حوال لیدل نینشده است،به هم دمانیعا یزیچ

  هیبه ساختمان قوه قضائ میادامه ده یساز یروز مقابل ساختمان سازمان خصوص نیدوم یخودرا برا

 .میداد هیقوه قضائ سیبه دفتر رئ مان یشغل تیاز وضع یریگیپ یرا برا یا و نامه میمراجعه کرد

صورت مشخص آنچه از  گفتند به  زیخود ن یکارکنان سهام عدالت در خاتمه درباره معوقات مزد 

اکنون به دنبال  و هم شود یتا به امروز م 18و 17 یها مانده مربوط به سال یباق مانیمطالبات مزد

 .میخود هست یشغل تیو تحقق امن یوصول معوقات مزد



در اعتراض نسبت به بالتکلیفی  هیاروم یرانندگان ناوگان اتوبوس شهردارو تجمع اعتصاب *

 وعدم حمایت دولت31معیشتی درپی شیوع بیماری کووید 

برای بنمایش  هیاروم یرانندگان ناوگان اتوبوس شهردارمرداد،جمعی از  91صبح روز دوشنبه 

وعدم حمایت دولت 91ووید گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی درپی شیوع بیماری ک

 .زدند یغرب جانیاستان آذربا مرکزدست از کار کشیده ومقابل شهرداری این کالنشهردر

 

 مهیب یو متاسفانه شهردار رسدیبه درد آنها نم یکس چیه:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

است و  افتهیکرونا کاهش  وعیدرصد بعد از ش 88درآمد آنها  یرانندگان را پرداخت نکرده و از طرف

 کباری یروغن موتور برا عیصورت نگرفته و تنها کمک آنان توز ینهاد یاز سو یتیحما چگونهیه

 .بوده است

 :که وعده هایی بشرح زیر داده شد داشتند هیشهردار ارومبدنبال تجمع امروز نشستی با :آنها افزودند

 یاز سو 9188مرداد ماه سال  مهیتا ن کسالیرانندگان اتوبوس به مدت  مهیب نهیپرداخت کامل هز -

 شهر یاسالم یبا مجوز شورا یشهردار

 سیبا رئ یآت داریدر د یآور شدن شغل رانندگان اتوبوس بخش خصوص انیسخت و ز یریگیپ -

 یناوگان اتوبوسران ینوساز یو  تالش برا یاسالم یمجلس شورا

 یشهردار یبا اتوبوس ها یکم بازده بخش خصوص یرهایمس ضیتعو -

 شهر یاسالم یاتوبوس ها در شورا ریتعم یبرا نهیکمک هز شنهادیکردن  پ مطرح -

 یو تاکس یشهر ،یخط یرانندگان تاکس یبرا یتومان ونیلیم کی نهیکمک هز هیشهر اروم یشورا -

 ونیلیو مبلغ دو م بوس ینیرانندگان م یتومان برا ونیلیم میو ن کیمبلغ  ،یشهردار رنظریز یها یتلفن



 دیخربالعوض جهت  نهیهز بابت کمک هیشهر اروم یرانندگان اتوبوس بخش خصوص یتومان برا

 .شود ییاجرا یفرماندار بیمصوب کرده تا بعد از تصو مهیب ای کیالست

 برای بازگشت بکاراهواز  یشهردار اتیاجرائتجمع کارگران اخراجی *

 17بنمایندگی از اهواز یشهردار اتیاجرائکارگران اخراجی  مرداد،جمعی از 91روز دوشنبه 

 .کالنشهر خواهان بازگشت بکارشدند نیشهر ا یمقابل ساختمان شوراهمکارشان با تجمع 

 ندگانیپنج نفر از نما: به خبرنگار رسانه ای گفت تجمع نیازافراد معترض و شرکت کننده در ا یکی

 یریگیپ یشهر اهواز برا یامروز در مقابل ساختمان شورا یتعداد افراد اخراج شده از شهردار نیا

 .میخود تجمع کرد یشغل تیوضع

شهر  یشورا سیینوشته شده تا به ر ندگانینما نیتوسط ا زینامه درخواست برگشت به کار ن: گفت یو

 .اند امدهیما ن یحرفها دنیشن یشهر برا یاز مسووالن شورا چکدامیشود اما تا کنون ه دادهاهواز

 ریاهواز مشغول به کار هستند که همه ز یشهردار اتینفر در اجرائ 188در مجموع : ادامه دادوی 

 .دارند تیفعال مانکاریپ کینظر 

ما صاحب خانواده و فرزند  یهمگ: ،اضافه کردداشت میفردا هم تجمع خواه نکهیبا اشاره به ا یو

خود را  یکرونا بدون شغل و درآمد چگونه زندگ یماریو ب یسخت اقتصاد طیشرا نیو در ا میهست

 .میاداره کن

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق با انتشار نامه  وانیمر یکارگران شهردارادامه اعتراضات *

 سرگشاده

 نیمسئولخطاب به  با انتشار نامه ای سرگشاده وانیمر یکارگران شهردار مرداد، 91روز دوشنبه 

اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئوالن ذیربط رسانه ای 

 .کردند

 یسرگشاده خطاب به مسئوالن شهردار یا کارگران در نامه نیابراساس گزارش رسانه ای شده،

خود  یکارمندان رسم یبرا شهیهم دیچرا با د؛یکن یم مانیها چرا ما را شرمنده خانواده»: اند آورده

 «!ها مسدود؟ است وحساب یکارگران خزانه خال یبرا یول دیحقوق منظم داشته باش

 مینکرد افتیرا در دیچهار ماه از سال گذشته و هنوز حقوق سال جد: میخوان ینامه م نیادامه ا در

 یشهردار یها به وعده یدیام گریکردند؛ حاال که د افتیرا هم در 1برج  یکه کادر ادار یدرحال

 .ستین

علیرغم وعده و بندر امام  یشهردارسبز  یوفضا یخدمات کارگرانماه حقوق  8پرداخت عدم *

 وعیدها

 علیرغم وعده و وعیدها بندر امام یسبز شهردار یوفضا یخدمات کارگرصدها حقوق معوقه ماه  8

 .،پرداخت نشدبدنبال اعتراضاتشان

: گفتند نفر میرسد به خبرنگار رسانه ای888تعدادشان به کارگران که  نیامرداد، 91روز دوشنبه 

کارگران را در  یماه از معوقات مزد کیوعده کرده بودند  رماهیدر روز ششم ت یشهر رانیمد یبرخ

 . شده است نیآن هم تام یکنند و منابع مال یپرداخت م ندهیآ یروز ها



بندر امام حدود  یارگران شهرداردر حال حاضر ک: کردند حیدرباره مطالبات خود تصر کارگران

 .قرار داده است یسخت مال طیموضوع آنها را در شرا نیماه مطالبات معوقه دارند که ا8

 یمطالبات خود به دفتر شهردار و شورا افتیدر یبارها برا: بندر امام  گفتند  یشهردار کارگران

 یداده شده از سو یها و عالرغم وعده میا نگرفته یاما تاکنون پاسخ روشن م،یا شهر مراجعه کرده

 .مطالبات ما را پرداخت کنند ،یقرار است شهردار یچه زمان ستیمسئوالن مشخص ن

 یسال جار یمطالبات ما مربوط به سه ماه معوقات مزد: کردند دیبندر امام  تاک یشهردار کارگران

شده  زیبه حساب کارگران وار که یحقوق نیدر واقع آخر.مربوط به سنوات گذشته است  یاست و الباق

 .بوده استسال جاری ماه  نیحقوق فرورد

 کارگر مقنی در آزادشهربراثر گازگرفتگی 2جان باختن *

بر اثر  در استان گلستان شهرستان آزادشهر در ریخانم یدر روستا کارگر مقنی حین کار 2

 .جان خود را از دست دادند یگازگرفتگ

استنشاق  لیچاه به دل یها کردن لوله زیساله در حال تم 51شده،یک کارگربنابه گزارشات رسانه ای 

وارد چاه شده  یکمک به و یبرا یگریساله د 18خطرناک جان خود را از دست داده و فرد  یگازها

 .جان خود را از دست داده است زین یکه و

 بر اثر سقوط در چاهک آسانسور درتهران  یکارگر ساختمانجان باختن یک *

در  واقع در ساختمان در حال ساخت کیدر مرداد،یک کارگر حین کار 92شامگاه روز یکشنبه 

 .از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جان باختدرپی سقوط  پارسن تهرا 915 ابانیخ

 یدستگاه دان خورجان باختن کارگر زن یک مرغداری فیروزکوه در *

فیروزکوه  سرانزا یدر روستا یک مرغداری واقع درساله  28یک کارگر زن مرداد، 92روزیکشنبه 

 شده و  دهیسرش به داخل دستگاه کش یو مو یروسر یکار با دستگاه دان خور نیح استان تهران در

 .دردم جانش را ازدست داد

 کارگرفصلی در استان گلستان 5سرویس رفت و آمد کارگران و اینبار مصدومیت  یواژگونبازهم *

در  یحامل کارگران فصل بوس ینیدستگاه م کی یدنبال واژگون بهمرداد، 91صبح روز دوشنبه 

 .منتقل شدند مارستانیبه بزخمی و یکارگر فصل 5استان گلستان،  انیشهرستان رام یمحورمواصالت

درمان شده و  ییحادثه به صورت سرپا نیا  مصدومکارگران نفر از  سهای شده،بنابه گزارش رسانه 

هستند که طبق اعالم پزشکان  یبستر مارستانیهنوز در ب گریشدند و دو نفر  د صیترخ مارستانیاز ب

 .بخش است تیآنها رضا یحال عموم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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