
 5911مرداد ماه  51اخباروگزارشات کارگری 

 :ونیروگاه های برق یمینفت وپترش عیاعتراضات کارگران صنامجموعه ای درباره پنجمین روز  -

 دخونیدر ب یپارس جنوب روگاهیاعتصاب کارگران ن+

 سپهر نسبت به سطح نازل حقوق انیپارس شگاهیاعتراضات کارگران پاال+

 روز خود شد نیوارد پنجم 99مرداد  51امروز  یکارگران پروژه ا یاعتراضات سراسر+

 ونیسیدر محل کم جلسهادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش وبرگزاری  -

 :کارگران هفت تپهو مجلس  ندگانیاز نما یتعداد مجلس با شرکت قیتلف

 شهرستان شوشادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری +

کارگران هفت و مجلس  ندگانیاز نما یتعداد مجلس با شرکت قیتلف ونیسیدر محل کم جلسهبرپایی +

 تپه 

 نشدن یبند مشمول رتبه نسبت به عدم پرداخت مطالبات و یبازنشستگان فرهنگتجمع اعتراضی  -

 مقابل وزارت آموزش و پرورش

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  لوشان یکارگران شهردارادامه کنش های دامنه دار -

 سکوت مسئوالن زیرسایه

 از آزمون وکالت تیحذف ظرفبرای  آموختگان حقوق مقابل مجلس تجمع دانش -

نفردر همدان براثر تصادف  حامل خودروی کارگران کشاورزی حین  6کشته وزخمی شدن  -

 بازگشت ازمزرعه

 ساوجبالغ  شهرستانکار در نیح تراشکارکارگر کیجان باختن  -

 عاتیذوب ضا حینبر اثر انفجار در کوره  البرز شرکت کالج کارگر 7مصدومیت  -

 :ی ونیروگاه های برقمینفت وپترش عیاعتراضات کارگران صنا پنجمین روز مجموعه ای درباره*

 دخونیدر ب یپارس جنوب روگاهیاعتصاب کارگران ن+

واقع در  یبرق پارس جنوب روگاهین کارگرانروز متوالی، مرداد برای دومین 51روز سه شنبه 

سطح نازل حقوق وعدم پرداخت چندرغاز حقوق وحق بیمه  در اعتراض به هیشهرستان عسلو دخونیب

 .وشرایط کار ومحل زیست در محل کاربه اعتصاب وتجمعشان در محوطه این نیروگاه ادامه دادند



 

 یمیگران پتروشارک یروز اعتصاب سراسر نیچهارم ،مرداد 51بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .دیرس هیعسلو دخونیب یبرق پارس جنوب روگاهیجنوب کشور به کارگران ن یها شگاهیو پاال

 شیدر اعتراض به عدم افزا هیشهرستان عسلو دخونیواقع در ب یبرق پارس جنوب روگاهین کارگران 

 .دست به تجمع زدند روگاهین نیحقوق اعتصاب کرده و در محوطه ا

دستمزد و پرداخت بموقع آن، بهبود امکانات  شیکارگران خواهان افزا نیگزارش، ا نیاساس ا بر

 .شان هستند متناسب با حقوق مهیب ستیو رد شدن ل ،یو بهداشت یخوابگاه

 نیدوم یروز سه شنبه برا هیشهرستان عسلو دخونیواقع در ب یبرق پارس جنوب روگاهین کارگران

حقوق  شیافزا یبرا مرداد 51 از روز دوشنبه یپارس جنوب روگاهیکارگران ن. روز اعتصاب کردند

 .اعتصاب کردند

 نسبت به سطح نازل حقوق سپهر انیپارس گاهشیپاال کارگراناعتراضات +

با اعتصاب وبرپایی تجمع با (شرکت همپا)سپهر انیپارس گاهشیکارگران پاالطی روزهای گذشته 

 .،خواهان افزایش دستمزد شدندبه سطح نازل حقوق گذاشتن اعتراضشان نسبتبنمایش 

شهرستان ُمهر،  یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سیرئمرداد، 51بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 شیکارگران خواستار افزا نیا:همپا، گفت یمانکاریبا اشاره به اعتراضات کارگران شرکت پ

جدا  تواند یبه ادامه کار ندارد، م لیخود هستند اما شرکت اعالم کرده است که هرکس تما یدستمزدها

 .شود

 ،یشرکت همپا اعالم کرده است که هرآنچه را که مطابق قانون کار و موارد و توافقات قبل:افزود یو

دستمزدها  شیزادارند که اف دیکار خود تاک یاما کارگران با اشاره به سخت کند؛ یمتعهد است پرداخت م

 .اعمال شود دیبا

 روز خود شد نیوارد پنجم 11مرداد  51امروز  یکارگران پروژه ا یاعتراضات سراسر+



وارد  99مرداد  51امروز  یکارگران پروژه ا یاعتراضات سراسر کا،یسند امیبه گزارش خبرنگار پ

 یو شمال یاصفهان از درب جنوب شگاهیدر پاال روزیکه از د یاعتراض کارگر. روز خود شد نیپنجم

 دهشتا ییقسمت اجرا رانیتجمع و گفت گو با مد یاستارت زده شد، امروز بعد از ساعت شگاهیپاال

 یوسیک یو دفاتر زریدرصد کارگران محل را ترک کرده و به خانه برگشتند و تنها فورمن و سوپروا

همچنان در  21و  22 یفازها. دکارگر روزمزد به سرکار برگشتن یعده ا نیو همچن یو دفترفن

 نیکارگران و تکنس. دیگرد یکار خال نگیپیاز کارگران جوشکار و پا روزید ۴۱فاز . اعتصاب هستند

 .اند ستادهیخود ا یخواسته ها یپا زین یپارس جنوب یبیترک کلیس روگاهین یها

دستمزدها کارگران را وادار  شیافزا یتالش دارند با کم مانکارانیپ  شانیآمدن کارگران به خانه ها با

رو هم  یکمک دمیم تریبه ف ۸ب جوشکار  ۴۱گف  مونکاریپ»:از کارگران یکیبه گفته . به کار کنند

 «قبول نکرد بازم یتومن کس ۱برد 

 .نفر گذشته است 1444که به خانه بازگشته اند از مرز  یروز اعتراض تعداد کارگران نیپنجم در

شرکت جهانپارس  دخون،یب روگاهیکارگران ن. اند دهیان دست از کار کشمراکز کارگر نیدر ا تاکنون

المرد جوشکاران گروه  شگاهی، پاال۴۱در فاز  نیکنگان، کمپ امام حس شیمهران، پتروپاال المیا

 شگاهیپاال ،یباقر یمانکاری،  شرکت ارتو پارت پ51تمبک فاز رصنعتیدرخشنده و جاور، اکس

 دما،یشرکت ل 51مشهد، فاز لریمپنا بو یبیترک کلیس روگاهین ،یمطور یمانکاریپ ۴۱فاز  صفهان،ا

 NGL خوزستان نینگ ایآر یمانکاریگروه پ ترها،یهم جوشکارها وهم ف زیتبر یبیترک کلیس روگاهین

شرکت فوالد کوشان،  یصریق یمانکاریتمبک، فوالد سنگان پ 51در اهواز، فاز  ریجف شگاهیپاال

ماهشهر شرکت تهران جنوب، شرکت  شگاهیبرق رودشور تهران، پاال روگاهیسبالن، ن یمیپتروش

 یبیترک کلیس روگاهیقشم، ن نینفت سنگ شگاهیاذران گسترپاال یروهایآسفالت طوس دشت آزادگان، ن

 !شد لیبا اراده کارگران تعط یپارس جنوب ۴۱و 21و22 یفازها ،یپارس جنوب

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

جلسه در محل ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش وبرگزاری *

 :کارگران هفت تپهو مجلس  ندگانیاز نما تعدادی مجلس با شرکت قیتلف ونیسیکم

 ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش+

 رادیا باتجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش، کارگران هفت تپه مرداد،جمعی از 51روز چهارشنبه 

 برای روزی دیگر درهوای گرم وطاقت فرسای جنوب کشور، ییوسردادن شعارها یسخنران

دادن به  انیپا خواهانوبنمایش گذاشتند قوه 1مسئوالن  یتوخال یاعتراضشان رانسبت به وعده ها

 .شدند یاز بخش خصوص یفور دیخلع با  نشایشتیومع یشغل یفیبالتکل

کارگران هفت و مجلس  ندگانیاز نما یتعداد مجلس با شرکت قیتلف ونیسیدر محل کم جلسهبرپایی +

 تپه 

 ندگانیاز نما یتعداد مجلس با شرکت قیتلف ونیسیدر محل کم ای جلسهمرداد، 51روز چهارشنبه 

 .دوم مجلس برگزار شد سیرئ بینا کزادین یعل استیبه ر کارگران هفت تپهو مجلس 



 

 یمجتب ان،یخضر یعل ،یموسو نیالد دنظامیجلسه، س نیا دربنابه گزارش خبرگزاری مجلس 

 وانید ندهینما ،یاجتماع نیسازمان تام ندهیو الهام آزاد نما یاحمد نادر ،یموسو یدعلیرضاخواه، س

کشور حضور  یسازمان بازرس ندهیکشور و نما یساز یسازمان خصوص سیمحاسبات کشور، رئ

 .داشتند

 ی نشدنبند مشمول رتبه نسبت به عدم پرداخت مطالبات و یبازنشستگان فرهنگتجمع اعتراضی *

 مقابل وزارت آموزش و پرورش

مقابل وزارت آموزش با تجمع  99اول مهر مرداد،جمعی از فرهنگیان بازنشسته  51روز چهارشنبه 

 .نشدن بنمایش گذاشتند یبند مشمول رتبه عدم پرداخت مطالبات واعتراضشان را نسبت به  و پرورش

 یو ب ضیتبع= 99اول مهر  یرتبه بند یعدم اجرا»:تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی ازجمله

خواستار  «میهست یبند رتبه یایاز مزا یمند خواهان بهره 99ما بازنشستگان اول مهر »و  «یعدالت

 .شدندپاسخگویی به مطالباتشان 

 یبند ام و رتبه بازنشسته شده 99اول مهر من : گفتحاضران درتجمع به خبرنگار رسانه ای از  یکی

 .ستین یبند از اول مهر اجرا شد، چرا امکان استفاده بنده از رتبه 99معلمان در سال 

 مهیاگر ما بازنشسته ن د؛یاول سال هست مهیشما بازنشسته ن دیگو یآموزش و پرورش م: ادامه داد یو

دوم  مهینه اول مهر؛ مگر اول مهر جزو ن بود یم وریشهر 15ما  یبازنشستگ دیبا میاول سال هست

 شود؟ یمحسوب نم

 ۱۸۸۱) رانیقله مرتفع ا نیاسالمشهر به قله علم کوه، دو م انیفرهنگ یکانون صنف یصعود اعضا -

 انجام شد تیبا موفق ۴۱۱۱مرداد  ۴۱ خیدر تار( متر



 .باال رفت رانیا یبه ناحق محکوم، از اوج قله ها  یمعلم خراسان 7و  یمعلمان زندان نام

) رانیقله مرتفع ا نیاسالمشهر به قله علم کوه، دو م انیفرهنگ یکانون صنف یصعود اعضا*

 انجام شد تیبا موفق ۴۴۱۱مرداد  ۴۳ خیدر تار( متر ۳۵۸۴

 .باال رفت رانیا یبه ناحق محکوم، از اوج قله ها  یمعلم خراسان 7و  یمعلمان زندان نام

 

امرداد  ۴۸) روز  نیمناسبت سال گذشته ، در هم نیاسالمشهر  به هم انیفرهنگ یکانون صنف یاعضا

 .صعود کردند رانیقله ا نیبه قله دماوند بلند تر زین( ۱۸

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  لوشان یکارگران شهرداردارادامه کنش های دامنه *

 سکوت مسئوالن زیرسایه

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه زیرسایه لوشان یکارگران شهردارکنش های دامنه دار

 .ادامه دارد سکوت مسئوالن

عدم پرداخت منظم : گفتندرسانه ای خبرنگار به  النیلوشان در استان گ یاز کارگران شهردار یتعداد

کارگران به وجود   یبرا یادیز یشتیو مع یلوشان مشکالت خانوادگ یدستمزد در مجموعه شهردار

  .آورده است

به  اغلب کارگران به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل رو: این کارگران معترض افزودند

و پرداخت  یشهردار یبه علت مشکالت مال. میا قرض کرده انیمدت از همه آشنا نیا یط. رو هستند



به نسبت روز  مانیهر روز سفرها ،یزندگ یواقع یها نهینسبت به هز مانینشدن شش ماه از دستمزدها

 .فراموش شده است یبه کل حیحال در خانواده ما تفر نیشود و در ع یکوچکتر م لقب

اند، هنوز  مسئول مراجعه کرده یخود بارها به نهادها یمعوقات مزد افتیدر یکارگران که برا نیا

 .نکرده اند افتیدر یپاسخ

مشکل دارند  یروزمره زندگ یها نهیاز همکاران آنها در پرداخت اجاره خانه و هز یبرخ:آنها افزودند

 .اند گذران امور مجبور به قرض شده یو برا

چند ماه حق  میدان ینم ندیگو یند و مخود هست یها مهینگران پرداخت حق ب نیکارگران همچن نیا

 .نشده است زیوار یاجتماع نیما به حساب تام یها مهیب

 از آزمون وکالت تیحذف ظرفبرای  آموختگان حقوق مقابل مجلس تجمع دانش*

خواستار دربهارستان  مقابل مجلسبا تجمع  آموختگان حقوق دانش مرداد،جمعی از 51روز چهارشنبه 

 .از آزمون وکالت شدند تیحذف ظرف

حین بازگشت حامل خودروی کارگران کشاورزی  در همدان براثر تصادف نفر 6کشته وزخمی شدن *

 ازمزرعه

 کارگران کشاورزی حین بازگشت ازمزرعه براثر برخورد خودروی حاملمرداد، 51روز سه شنبه 

 دادنددر دم جان خود را از دست  دونفرشانجاده غار دانیم یدر ورودبنز ونیدستگاه کام کیبا 

 .ویکنفر دیگرپس از انتقال به بیمارستان جان باخت

 .مصدوم دیگر این حادثه در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند 1

 ساوجبالغ  شهرستانکار در نیح تراشکارکارگر کجان باختن ی*

 لیکار با دستگاه فرز، به دل نیحدراستان البرزدر شهرستان  ساوجبالغ  ساله تراشکار 11کارگر کی

دچار جراحت شده و پس از انتقال به مراکز  نهیگردن و س یخرد شدن سنگ دستگاه فرز از نواح

 .جان خود را از دست داد ،یدرمان

 عاتیذوب ضا حینبر اثر انفجار در کوره  البرز شرکت کالج کارگر 7مصدومیت *

 نهیدر زم کهالبرز یدر شهر صنعت البرزواقع  شرکت کالج کارگر 7 مرداد، 51روز چهارشنبه عصر

 ها دچار انفجار شد از کوره یکیدر  عاتیضا نیهنگام ذوب ا ،دارد تیفعال یعاتیآهن آالت ضا دیخر

 .م وبه بیمارستان منتقل شدندوکارگرش مصد 7و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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