
 9911مرداد ماه  52اخباروگزارشات کارگری 

سطح نازل حقوق وعدم  نسبت به یاجتماع نیتامتجمع اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته  -

 همسان سازی وپرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان

 یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیاخبار درباره پانزدهم نیآخر -

 :برق

 خانه خراب کن یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم 51+

ادامه اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه فوالد جهان آرا اروند در اعتراض به سطح نازل حقوق +

 واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

و  ها یمیپتروش ها، شگاهیپاال لیویس و نگیپیپا یا کارگران پروژهسرگشاده  جمعی از نامه +

 برای دست یابی به مطالبات رانیسراسر ا یها روگاهین

آغازهفته سوم اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده  -

 های توخالی مسئوالن

 چه خبر از هفت تپه ای ها؟ -

 ماهه شد 2اعتراضات کارگران هفت تپه +

 رسانه ای شد تپه  کارگران هفتتعدادی ازبا  ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیبس یاعضامیزگرد +

 سراوان یشهردار یو رسم یمانیپ ،یقراردار عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکتی، -

آموزش و  تیریساختمان مقابل ساختمان مد کیپس دادن  یمعلوالن آبادان برا یتجمع اعتراض -

 پرورش آبادان

 هتل فردوسی تهراناقدام به خودکشی یکی از کارگران  -

سطح نازل حقوق وعدم  نسبت به یاجتماع نیتامتجمع اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته *

 همسان سازی وپرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان

سطح نازل حقوق وعدم  به برای اعتراض یاجتماع نیتامکارگران بازنشسته  مرداد، 21روز شنبه 

همسان سازی وپرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان،همزمان دست به تجمع مقابل ساختمان تامین 

در مراکز استان ها منجمله،آذربایجان شرقی،البرز،اصفهان،ایالم،تهران،خراسان رضوی  اجتماعی

 .زدند وشمالی،خوزستان،گیالن ومازندران

به تجمع کنندگان  ریاز سا یندگیبه نما یاستان خراسان شمال یاجتماع نیاز بازنشستگان تام یکی

بود که حقوق  نیکه مطرح شد منظور ا یدر خصوص طرح همسان ساز: گفتخبرنگار رسانه ای 

طرح کنار گذاشته شد و بحث متناسب  نیدرصد حقوق شاغالن برسد اما کال ا 09بازنشستگان به 

 .مطرح شد یساز

هم که  یآور بودن مشاغل در نظر گرفته نشد و مبلغ انیو ز یسختطرح  نیدر ا: اظهارداشت یو

 . میدان یجداگانه لحاظ شد که علت آن را نم شیاضافه شد در دو ف



اده برابر با تقانون بازنشستگان آمده است که حقوق بازنشستگان از کار اف 555در ماده : ادامه داد یو

هزار  099و  ونیلیم 2کارگران  یشده برا نییتعحداقل دستمزد باشد که هم اکنون حداقل دستمزد 

خانه است و  رد ایو  مارستانیتخت ب یکه بررو یکه بازنشسته از کار افتاده ا یتومان است در حال

آنان اضافه شد و هم اکنون به  یهزار تومان به حقوق قبل 299باال دارد تنها  اریبس یدرمان یها نهیهز

 .است دهیهزار تومان رس 099 ونیلیم کی

است که درخواست  نیا میکه به آن اعتراض دار گریموضوع د: گفت یاجتماع نیبازنشسته تام نیا

بکشد چراکه منابع صندوق بازنشستگان را  رونیدولت دستش را از صندوق بازنشستگان ب میدار

 . کرده اند نیبازنشستگان تام

تومان به صندوق بازنشستگان بدهکار است که  اردیلیم 272در حال حاضر دولت : کرد دیتاک یو

 .است یپول هم مبلغ هنگفت نیسود هم

صندوق  نیا یدولت تیریشود بخاطر مد یانجام م یاجتماع نیکه در تام یتمام فساد: کرد دیتاک یو

 . است

انجام شده اما بازنشستگان  یسال گذشته همسان ساز 7از  یاجتماع نیکارکنان تام نکهیا انیبا ب یو

جفا در حق  نیا: اند، گفت دهیسازمان هستند هنوز به حق و حقوق خود نرس نیا یکه صاحبان اصل

 .بازنشستگان است

پرداخت حق  قتیکم است و در حق اریبس مهیب نیخدمات ا: گفت زیسازان ن هیآت مهیدر خصوص ب یو

 .است جهینت بدن نهیصرف هز یبازنشستگان به نوع یاز سو مهیب

 میخود ادامه خواه یتا احقاق حق خود به تجمع ها: گفتهمچنین  یبازنشسته استان خراسان شمال نیا

 .داد

دوسال  یشود قطعا ط یمنتشر م یمجاز یکه در فضا رانیمد ینجوم یبا حقوق ها: کرد حیتصر یو

 .شود یورشکسته م ندهیآ

 اجتماعیمقابل اداره کل تامین ( تبریز)آذربایجان شرقی+

 مقابل اداره کل تامین اجتماعی( کرج)استان البرز+



 

 مقابل اداره کل تامین اجتماعی( اصفهان)استان اصفهان+



 

 مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی( ایالم)ایالم+



 

 مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی(تهران)استان تهران+



 



 

 تامین اجتماعیمقابل اداره کل  -(مشهد)خراسان رضوی+



 

 (بجنورد)خراسان شمالی+ 

کارگران با زنشسته تامین اجتماعی خراستان مقابل اداره کل تامین اجتماعی این استان در بجنورد 

 .سفره خالی پهن کردند



 

 مقابل اداره کل تامین اجتماعی( اهواز)خوزستان +



 

 مقابل اداره کل تامین اجتماعی( رشت)گیالن+



 

 یاجتماع نیمقابل اداره کل تام (ساری)مازندران+

اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های  آخرین اخبار درباره پانزدهمین روز*

 :برق

 خانه خراب کن یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم 92+

که  میگذار یخانه خراب کن را پشت سر م یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم 51 یدر حال

دوستان و  یریدرهم شکستن اتحاد کارگران اقدام به کارگ یاعتراض برا نیاز ا یعصبان مانکارانیپ

درصد از  51اقدام حتا نتوانسته  نیا. خود زده اند تا اتحاد کارگران را بشکنند لیو فام انیآشنا

 یها مهیبابت عقب افتادن کارشان حتمن جر مانکارانیپ نیرا فراهم کند و ا ازشانیکارگران مورد ن

 . زنند یم یدست به هر کار تیخاطر با عصبان نیخواهند پرداخت و به هم ینیسنگ

 لیآورند که ما فام یم لیدل شانیهستند  و برا زیعز روهایواتحاد شکن، ن ادیش مانکارانیپ یبرا االن

  .گریو هزار تا حقه د می،هم زبان هست میهست قی، رف میهست

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از یک گزارش بنقل از

در اعتراض به سطح نازل حقوق  اروند ادامه اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه فوالد جهان آرا+

 طبقه بندی مشاغلواجرا نشدن طرح 

به  خرمشهر یصنعت در شهرکواقع  کارگران کارخانه فوالد جهان آرا اروند مرداد، 21روز شنبه 

اعتصاب وتجمعشان در اعتراض به سطح نازل حقوق واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل ادامه 

 .دادند

 یمانکاریو پ یقرارداد ،یکارگر رسم 099 به کینزد: گفتنداین کارگران به خبرنگار رسانه ای 

 نیمشاغل در ا یبند بقهطرح ط یکه به دنبال اجرا میخرمشهر هست آرا جهانشاغل در کارخانه فوالد 

 .میهست یدیواحد تول



 یبودن اجرا یاست که در قانون کار بر الزام لیدل نیکارخانه؛ اصرار آنها به ا نیگفته کارگران ا به

 .شده است دینفر تاک 19 یباال یها مشاغل در کارگاه یبند طرح طبقه

مشاغل در مورد  یبند طرح طبقه یمسکوت ماندن اجرا ؛یدیواحد تول نیاظهارات کارگران ا طبق

 یها کارخانه در حد و اندازه حداقل نیا رانیکارگران باعث شده که درآمد مزدبگ ینفر 099 تیجمع

 .بماند یباق یقانون

مشاغل  یبند طرح طبقه یکارگران؛ مسئوالن وزارت کار در مورد مسکوت ماندن اجرا نیگفته ا به

 یپافشار چیه نهیزم نیو ظاهرا در ا ستندیخرمشهر پاسخگو ن آرا جهان فوالدکارخانه کارگران  یبرا

 .ندارند

خرمشهر در خصوص مشکل کارگران شرکت فوالد  یاداره تعاون،کار و رفاه اجتماع سرپرست

ها در  ها و سازمان طرف قرارداد شرکت مانکارانیپ نکهیبا توجه به ا: جهان آرا خرمشهر گفت

کارگران خود اعمال کنند از هفته گذشته  یمشاغل را برا یبند هطرح طبق دیبا ورماهیخرمشهر تا شهر

 .ها انجام شده است شرکت نیبا ا یمکاتبات

طبق : نفر  اعالم کرد و افزود 099فوالد جهان آرا را  در کارخانه شمار کارگران شاغل  یو

کارگران  یرا برا یسنوات شیموظفند افزا مانکارانیپ یبخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

مراجع حل  قیقانون موضوع از طر نیماه اعمال کنند و در صورت تخلف از ا وریخود تا شهر

 .شود یم یریگیپ یقانون ینهادها ریاداره کار و سا فاختال

و  ی هامیپتروش ها، شگاهیپاال لیویس و نگیپیپا یا کارگران پروژهجمعی از سرگشاده  نامه +

 برای دست یابی به مطالبات رانیسراسر ا یها روگاهین

ها،  شگاهیپاال (عملیات عمرانی)لیویو س (لوله کشی صنعتی)نگیپیپا یا ازکارگران پروژهجمعی 

شان نامه ای سرگشاده خطاب به به مطالبات یابیدست درراه  رانیسراسر ا یها روگاهیها و ن یمیپتروش

 .مقامات کشور منجمله سران سه قوه منتشر کردند

 :مرداد رسانه ای شده است 21نامه که روزشنبه متن 

در  لیویو س نگیپیمرتبط به پا پیاک ییبخش اجرا یا ما کارگران پروژه رساند یاستحضار م به

و تورم  یکاریسخت و دشوار ب طیباتوجه به شرا رانیسراسر ا یها روگاهیو ن یمیو پتروش شگاهیپاال

 هیپوشاک و ته یاقالم خوراک دیکارگران و عدم توان خر خچالیشدن سفره و  یو خال سابقه یب

 ریشدن مسائل و موارد ز ییخودرو و مسکن، خواستار حل و اجرا دیو خر هیزیجهت جه یکاالها

 :میباش مان یاسالم زیعز هنیم یو اعتال ینان، در خدمت سازندگ ی بدون دغدغه میتا بتوان میهست

 کار یایمزا یو بدون وقفه دستمزدها همراه با تمام انهیبه پرداخت ماه مانکارانیها و پ الزام شرکت (۱

 یبا نوع شغل و محاسبه آن مطابق شغل کارگر و نه به عنوان کارگر ساده برا مهیپرداخت حق ب (۲

 یماهر و فن  استادکاران

و  ییاآب و هو یساعت در طول روز به علت  آلودگ ۸ساعت به  ۱۱روزانه از  یکار میتا رییتغ (۳

 در سطح کشور ها روگاهیو ن ها یمیجنوب و پتروش زیمناطق نفت خ  یصنعت یها ندهیآال

 .یبازرس أتیاز طرف وزارت نفت و وزارت کار و ه یکننده حقوق نظارت أتیه لیتشک (۴



روز  ۲۴نفت و گاز  یها خطرناک در اکثر پروژه یها یماریو ب یمناطق صنعت یباتوجه به آلودگ (۵

در کشور و  کاریب یرویفرساست و باتوجه به ن که واقعا طاقت شود یلحاظ م یروز مرخص ۶کار و 

روز کار و ۱۴ یقانون اقمار تیبه رعا مانکارانیها و پ شرکت یالزام تمام یکار اقمار نیقوان

 .روز استراحت۱۴

کامل  یایبزرگ، از پرداخت مزا یجزء که با ثبت شرکت و گرفتن کارها مانکارانیبرکنارکردن پ (۶

 بلعند یرا م روهاستین یایکه حق کامل مزا یاردیلیو سود م کنند یم یخوددار روهایو حق و حقوق ن

 .شوند رکارمندان مشغول بکا طیو شرا ایمادر کارفرما باتمام مزا یها شرکت یبرا روهاین هیو کل

بن " حق اوالد"سنوات "یدیآب و هوا، ع یجداگانه از حقوق ازجمله؛ بد ایزام ریپرداخت سا (۷

 یلیتکم مهیو ب یکارگر

روز کار کردند منجر  ۱۵مثل چنانچه کارگران کمتراز  یلیقرارداد تحم یرقانونیغ یحذف بندها (۸

درصورت : یرقانونیبند قرارداد غ نیحذف ا نیهمچن شود یبه اخراج کردنشان بدون حقوق م

 لبه اجبار قبو رویبد خوابگاه؛ ن طیو شرا ایبه کم بودن دستمزد و مزا زیآم و مسالمت یاعتراض شفاه

اداره  نیکه خارج از قوان یبشود و موارد ستیل نکند و اخراج و بلک افتیدر یپول چگونهیه کند یم

 .کار هستند

 میگزارش مستق یدر مجلس برا کایسند ندهیو حضور نما یکارگر یقانون یکایسند لیاجازه تشک (۹

 .محترم نیمشکالت کارگران به مسئول

بهره  نیفرزندان با کمتر هیزیاقالم جه هیمسکن و خودرو و ته دیو خر یبانک ژهیو التیارائه تسه( ۱۱

مرتبط به  پیاک ستیمطابق مشاغل ل روگاهیو ن یمیپتروش شگاهیدرپاال ییاجرا یروهاین یبرا یبانک

 .نگیپیپا

آغازهفته سوم اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و *

 وعده های توخالی مسئوالن

مرداد، اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و  21روز شنبه 

 .وعده های توخالی مسئوالن وارد سومین هفته شد

ی شده،امروزهم هپکویی ها به تجمع اعتراضیشان در این واحد تولید دراستان بنا به گزارش رسانه ا

مرکزی ادامه دادند تا به مسئوالن طرازاول استان وکشور برای باری دیگر یاد آورشوند که به کنش 

 .هایشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان ادامه خواهند داد

 چه خبر از هفت تپه ای ها؟

 ماهه شد 5 کارگران هفت تپهاعتراضات +

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های  اعتراضات کارگران هفت تپه مرداد، 21روز شنبه 

 .را پشت سرگذاشت(روزه بودن ماه های فصل بهار وتابستان 15)توخالی مسئوالن دومین ماه 

مقابل فرمانداری شهرستان کارگران هفت تپه در آخرین روز از ماه دوم اعتراضشان به تجمعشان 

 .شوش ادامه دادند



 



 

 رسانه ای شد تپه  کارگران هفتتعدادی ازبا  ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیبس یاعضامیزگرد +

دانشگاه  ییدانشجو جیبس یاعضامرداد  22مرداد،خبر میز گرد روز چهارشنبه 21روز شنبه 

 .شد ،رسانه ایتپه  کارگران هفتتعدادی ازبا  ریرکبیام

خبرگزاری دانشجو وابسته به دانشجویان بسیجی بدون ذکر نام کارگران هفت تپه شرکت کننده دراین 

 :میز گرد فقط به درج عکس زیر بسنده کرده است



 

 

این خبرگزاری وابسته به دستگاه های امنیتی واطالعاتی که ید طوالیی درسرکوب کارگران گزارش 

کارگران نمایندگان »یزگرد تحت عنوان های شرکت کننده در م معترض دارند با سخنان هفت تپه ای

 .جمله زیر بعنوان خروجی میزگرد خاتمه یافتآغازوبا « هفت تپه شکریشرکت کشت و صنعت ن

با  ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیکه بس یجلسات یط»:گفتند ریرکبیدانشگاه ام ییدانشجو جیبس یاعضا

 یها  بسته افتیکه واقعا مستحق در یشد که تعداد کارگران نیاند، قرار بر ا مستضعفان داشته ادیبن

 «.کارگران شود لیتحو ییها شده و به تعداد آنان بسته ههستند، آماد یشتیمع

 سراوان یشهردار یو رسم یمانیپ ،یقراردار کارگران شرکتی،عدم پرداخت ماه ها حقوق *

سراوان   یشهردار یو رسم یمانیپ ،یقراردار کارگر 500شرکتی وکارگر  01ماه حقوق  0

 .پرداخت نشده است

آموزش و  تیریمقابل ساختمان مد ساختمان کیپس دادن  یمعلوالن آبادان براتجمع اعتراضی *

 پرورش آبادان

 فعال در ساختمانیک  یریبه بازپس گ برای اعتراض از معلوالن آبادان یجمعمرداد، 21روز شنبه 

مقابل ساختمان دست به تجمع  لیکودکان بازمانده از تحص لیمعلوالن و کمک به تحص ینیکارآفر

 .دندزآموزش و پرورش آبادان  تیریمد

که تا سه سال  یآموزش وپرورش آبادان قصد دارد مکان: تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

معلوالن و کمک به  ینیبا هدف کارآفر 00سال مخروبه و متروکه بود و در سال 19به مدت  شیپ

 .ردیگروه تکما قرار گرفته بود بازپس گ اریدر اخت لیکودکان بازمانده از تحص لیتحص



روا  نکیساختمان کرده ا نیاقدام به مرمت ا انیگروه با مشقت فراوان و کمک حام نیا: افزودند آنها

 .ملک خارج کند نیموقع آموزش و پرورش آنها را از ا نیدر ا ستین

 اقدام به خودکشی یکی از کارگران هتل فردوسی تهران*

از  یکیدر پنجره یکی از کارگران هتل فردوسی تهران با قرار گرفتن  مرداد، 21صبح روز شنبه 

جلوی این اقدام گرفته  یآتش نشان یروهاین بموقع با دخالتداشت که   یخودکش این قصدها  اتاق

 .ازدلیل اقدام این کارگرتاکنون گزارشی منتشر نشده است.شد
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