
 9911خرداد ماه  6و  5اخبار و گزارشات کارگری 

کارکنان اورژانس دزفول خواهان بازگشت  - اورژانس دزفولنفر از کارکنان حق طلب  53اخراج  -

 به کارهمکارانشان شدند

ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض به پایمالی حقوقشان در پی  -

 اریتعویض شرکت های پیمانک

 تجمع اعتراضی کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه  -

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه علیرغه وعده و بالتکلیفی بازنشستگی ادامه  -

 وعیدها

سه سال و  بدنبال کنش های یسوخت خراسان شمال یها گاهیجا کارگران اخراجی بازگشت به کار -

 هچند ماه

 دادگاه انقالب تهران ارجاع شد ۶۲زاده به شعبه  میرونده جعفر عظپ -

مقابل  اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئوالن اتادامه اعتراض -

 ایستگاه تقویت فشار آب

 انتقال آب نسبت به انتقال آب استان اصفهان نیچرمه و یاریوبخت چهارمحالتحمع اعتراضی اهالی  -

 رانیا یبه فالت مرکز یاریاز چهارمحال و بخت

 جان باختن یک زن میانسال درحادثه حمله ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه به آلونکش -

 بر اثر سقوط از داربستجان باختن یک کارگر درپاکدشت  -

 یجان باختن کارگردکل نفت و گاز مارون درحاثه انفجار وآتش سوز -

کارکنان اورژانس دزفول خواهان بازگشت  - اورژانس دزفولکارکنان حق طلب نفر از  95اخراج *

 نشان شدندابه کارهمکار

ماه  5در پی اعتراض به عدم پرداخت  اورژانس دزفولنفر از کارکنان  53خرداد، 4روز یکشنبه 

 .حقوق از کار اخراج شدند

 طیشرا نیاست که در ا نیما ا خواسته.همکاران این کارکنان حق طلب به خبرنگار رسانه ای گفتند

اورژانس به  یروهایاست و کار ن یجد اریکه بحران کرونا در خوزستان بس یو در زمان یبحران

 .نشوند و به سر کار بازگردند کاریاست، همکارانمان ب نیشدت سنگ

به پایمالی حقوقشان در پی  تجمعات کارگران شهرداری شاهین شهر دراعتراض ادامه اعتصاب و*

 ویض شرکت های پیمانکاریتع

اردیبهشت دراعتراض  53اعتصاب وتجمعات کارگران شهرداری شاهین شهرکه از روز چهارشنبه 

مبنی بر نداشتن امنیت شغلی بدلیل عدم  به پایمالی حقوقشان در پی تعویض شرکت های پیمانکاری

 .ه کماکان ادامه داردشروع شد عقد قرارداد مستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل وکاهش حقوق

جز  یاز موعد و برنده شدن شرکت شیو روفت و روب پ یشهر فیتنظ یمناقصه واگذار یبرگزار

 .داشت یرا در پ شهر نیشاه یشرکت پسماند در مناقصه، اعتراض کارگران مقابل شهردار



 یت شهرکارگران خدما یبار شاهد تجمع برخ نیچندم یمجدداً برا شهر نیچند روز گذشته، شاه در

بودند، اما  رو شیو ارائه خدمات در سال پ« پسماند»به بازگشت مجدد شرکت  دواریاست که ام

به  یاز موعد و برنده شدن شرکت شیو روفت و روب پ یشهر فیتنظ یمناقصه واگذار یبرگزار

و تجمع مقابل  یشغل تیو نبود امن شتیمع تیپسماند اعتراض کارگران به وضع رکتاز ش ریغ

 .را به همراه داشت شهر نیشاه یشهردار

هر  3531بر اساس مصوبه مجلس در سال : گفت باره نیاز کارگران شرکت پسماند در ا یکی

مشاغل  یبند آنان طرح طبقه یبرا بایدباشد   کارگر مشغول به کار داشتهنفر  33از  شیب که یکارگاه

از حقوق و  کوربر اساس قانون مذ نبود و یقاعده مستثن نیاز ا زیرا اعمال کند و شرکت پسماند ن

 5، معادل 3533ماه تیر 53ما تا  یافتیکه حقوق در یبه نحو م،یمند بود به حق خود بهره یایمزا

در نرخ  رییبدون تغ« شهر  شبنم»به شرکت  یهزار تومان بود، اما از زمان واگذار388و   ونیلیم

 .افتیاهش هزار تومان ک288و  ونیلیم  2ما به یافتیتورم، حقوق در

به ارائه خدمات روفت و روب پرداخته  شهر نیتاکنون در شاه 08که از اواخر دهه  یگرید کارگر

 مهیمتوجه کارگران شد، چرا که عالوه بر محروم ماندن از ب یضرر اصل مانکاریپ رییبا تغ:گفت  زین

قرارداد  شیزاتمم افبه ما پرداخت نشد و پس از رد م یبند ماه طرح طبقه 3به مدت  ،یدرمان یلیتکم

تا  3533ماه از مدت قرارداد، تنها از بهمن  2اصفهان با کسر  یو استاندار یسازمان بازرس یاز سو

 .مشاغل پرداخت شد یبند حقوق ما با طبقه3533 بهشتیارد انیپا

: ،اضافه کردکرده یابراز ناراحت دیاز حضور نداشتن شرکت پسماند در مناقصه جد یگرید کارگر

 تیامن نیخود و تأم یدر تنگ کردن سفره کارگران است، ما فقط به دنبال احقاق حق قانون یکسمنافع 

 شیو آسا مشآرا ،یشتیسال گذشته و مشکالت مع یها لیتعد مانکار،یساالنه پ ییجابجا م،یهست یشغل

 آالت نیملزومات و ماش نیدر تأم« شبنم شهر»شرکت  یسلب کرده، از طرف مانیها را از ما و خانواده

کار در سال  ادآوری زیکه اکنون برنده مناقصه شده ن« شهر کوین»با مشکل مواجه بود و شرکت 

زباله  یآور جمع یاز خاور برا لریتر میس رینظ یآالت نیاستفاده از ماش یبجا رایاست، ز 3531

ناقصه ورود به م یضعف مهم را برا نیا یشهردار یفن ونیسیچگونه کم دید دیبا کند، یاستفاده م

 .است قرار داده  دییمورد تأ

 یها ستیو ل 3533در سال « شهر کوین»شرکت  یسوابق کار: گفت از کارگران معترض گرید یکی

نحوه اجرا و عملکرد  ،ییتوانا انگریب کرد، یم تیفعال شهر نیآن زمان شرکت که در شاه مهیپرداخت ب

شهر تالش  ییباینظافت و ز یها برا الکارگران باسابقه که س یوقت گرید یشرکت است، از سو نیا

با  روین نیدر قالب تأم میو درخواست قرارداد مستق یبند و اعمال طرح طبقه یشغل تیجهت امن م،یکرد

 نیما به شاه عیتشج یشرکت چند کارگر از اصفهان را برا نیا م،یا دست به اعتراض زده ،یشهردار

 .است، اعتماد کرد ینیگزیکه آماده جا آن تیریمد شرکت و نحوه نیبه ا توان یشهر آورده، چگونه م

تجمعات به ضرر خودمان  نیا: دررابطه با ادامه اعتصاب واعتراضاتشان گفت از کارگران یکی

 طیو در شرا یدیاست، نه تول یکار ما خدمات شود، یما چند برابر م تیاست، چون روز بعد حجم فعال

را به  بیآس نیتا کمتر میدو برابر کار کن دیخودمان با ،یروز کار کی یلیطو کرونا با تع یکنون

 کار کرده نیما را وادار به ا یشغل تیاما سکوت و نبود امن م،یخود وارد کن یها شهروندان و خانواده

 .است

 تجمع اعتراضی کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه *



خراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با کارگران فصلی ا خرداد،جمعی از1روز سه شنبه 

برپای تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلی وبازگشت بکار 

 .شدند

 

علیرغه وعده و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بالتکلیفی بازنشستگی ادامه *

 وعیدها

در اعتراض اتوبوسرانی تهران وحومه  کارگران شرکت واحد اردیبهشت 23روز یکشنبه بدنبال تجمع 

و پرداخت مشاغل سخت و زیان آور   درصد حق بیمه 4عدم پرداخت  بالتکلیفی بازنشستگی بدلیل به

تهران وعده پرداخت حق بیمه وحق سنوات مقابل ساختمان شورای شهر نشدن حق سنوات خدمت

 .خدمت آنها داده شد

اعی بدلیل عدم پذیرش چک مهلت دار سازمان اتوبوسرانی هنوزبازنشستگی اما سازمان تامین اجتم

 .این کارگران بسرانجام نرسیده است وخبری هم از پرداخت حق سنوات خدمت درمیان نیست

سه سال و  ی بدنبال کنش هایسوخت خراسان شمال یها گاهیجا کارگران اخراجی بازگشت به کار*

 هچند ماه

 بدنبال کنش های یسوخت خراسان شمال یها گاهیجا کارگران اخراجی ری،از اول خردادماه سال جا

 .ه شان برسر کارشان بازگشتندسه سال و چند ماه

، بعد از 33که در سال  کارگران شرکتی نیاخرداد، 1براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .کار بازگردندشده بودند، توانستند به سر  کاریب یسوخت به بخش خصوص یها گاهیجا یواگذار

که  میخرسند اریبس ندیگو یاند و م حکم بازگشت به کار گرفته ،یماه جار یاز ابتدا روهاینکارگران نیا

 .میبه سر کار خود بازگرد میتوانست یفیبعد از مدتها بالتکل

 دادگاه انقالب تهران ارجاع شد ۶۲زاده به شعبه  میپرونده جعفر عظ*



دادگاه  ۶۲به شعبه  یزاده قرار گرفته است، پرونده و میعفرعظج یکه در سامانه ثنا یامکیپ یط

 .انقالب ارجاع شده است

شدن  یماه از زندان ۷۱به  کیصورت گرفته است که نزد یجعفر در حال هیمجدد عل یساز پرونده

 .گذردیم یو

زاده  میعظ بهشتیدادگاه انقالب تهران که روز پانزدهم ارد یشعبه دوم بازپرس یطبق اظهارات قاض

و  انیزندان گریبا د یجمع هیانیانتشار ب قیاز طر" نظام هیعل غیاتهام تبل"قرار داد  یرا مورد بازپرس

 یبه و گذشتهکارگر سال  یروز جهان یها یدر دفاع از کارگران هفت تپه و بازداشت یصوت لیفا

  .است دهیمنتسب گرد

است  افتهیاو خاتمه ن هیعل دیجد یپرونده ساززاده تنها به  میبه جعفر عظ ییو قضا یتیفشار امن ِاعمال

داده  لیتشک ییپرونده قضا زیپور همسر جعفر  ن میاکرم رح یخصمانه برا یدر اقدام هییو قوه قضا

را  شدیم فیشدنش رفع توق یاز زمان زندان ستیکه با یو قیدر تالش است تا وثا نیاست و همچن

 .ضبط و مصادره کرده و به فروش برساند

 .زاده شود میجعفر عظ یاقدامات مانع از آزاد نیقصد دارد تا با ا تیحاکم

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۹۹خرداد  ۲

مقابل  اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های توخالی مسئوالن اتادامه اعتراض*

 ایستگاه تقویت فشار آب

نسبت به نداشتن آب شرب و وعده های  اندرادامه اعتراضتش اهالی غیزانیه خرداد، 3روز دوشنبه 

 .زدند مقابل ایستگاه تقویت فشار آب دست به تجمع توخالی مسئوالن

 

 .با حضور دربین تجمع کنندگان توضیحاتی دادبخشدار غیزانیه به گزارش یک منبع خبری محلی،



تان وعده شرکت آب و فاضالب خوزس، اهالی غیزانیهخرداد 5روز شنبه بدنبال تجمعات اعتراضی 

اهالی غیزانیه به گفته بنا تانکر برای آبرسانی به این بخش اضافه خواهد کرد که  32که داد 

 .ه استها نشد خبری از تانکرهنوز

انتقال آب  نسبت به انتقال آب استان اصفهان نیچرمه ی واریوبخت چهارمحالتحمع اعتراضی اهالی *

 رانیا یبه فالت مرکز یاریاز چهارمحال و بخت

برای اعتراض  استان اصفهان نیچرمه و یاریوبخت چهارمحالخرداد،جمعی از اهالی  1وز سه شنبه ر

 (آباد احداث تونل بهشت)رانیا یبه فالت مرکز یاریانتقال آب از چهارمحال و بخت نسبت به انتقال آب

 .در فرخشهر تجمع کردند

و  یاز مسئوالن استانکنندگان تجمع خواسته : یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت

 .متوازن آب است عیکشور، توز

 ستیز طیبه مردم و مح یبیآس گونه چیباشد که ه یا به گونه دیانتقال آب نبا: ادامه داد یو

 .وارد شود یاریوبخت چهارمحال

 جان باختن یک زن میانسال درحادثه حمله ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه به آلونکش*

برای تخریب آلونک یک  ییحکم قضاشهرداری کرمانشاه با  5شته ماموران اجرائیات منطقه هفته گذ

که با دختر ونوه اش درآن زندگی می کرد،وارد انشهریکشهرک  یمحدوده انتهازن میانسال واقع در 

 .استفاده کردند عمل شدند واز خشونت منجمله اسپری فلفل

وی  یا پس ازانتقال اجباریو در محل انه حین تخریب آلونکاین زن میانسال بدنبال این اقدامات وحشی

( نگهداری متکدیان ومعتادان) اردوگاه چشمه سفید به ند زندگی می کرد که با وی دختر ونوه اش و

 .جانش را ازدست داد

 بر اثر سقوط از داربستجان باختن یک کارگر درپاکدشت *

ر استان تهران براثر سقوط ازداربست دچار یک کارگر ساختمانی حین کار در شهرستان پاکدشت د

 .مصدومیت شدید شد وپس از انتقال به بیمارستان جان باخت

 درحاثه انفجار وآتش سوزینفت و گاز مارون  دکلکارگر باختن جان*

لوله  یبرشکارکار نینفت و گاز مارون ح 213یک کارگر دکل صبح روز سه شنبه خرداد،

 .جانش را ازدست دادمتر 4در  5اتاق به مساحت  کیدر  یزآتش سووانفجار کپسول گاز براثر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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