
 9911اسفند ماه  91اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
گسترش روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران وبیکاری زحمتکشان براثرکرونا و دست روی  -

 دست گذاشتن دولت

  رگرانکا یدیتهران به علت عدم پرداخت ع یآرت یب۷اعتراض چراغ روشن  رانندگان خط  -

نسبت به سطح نازل  تهران یدولت یها مارستانیب یو قرارداد یشرکتتجمع اعتراضی کارکنان  -

 یمقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک حقوق

و  هیلویاستان کهگ ینهضت سواد آموز و آموزش دهندگان ارانیآموزش یاعتراضادامه تجمعات  -

جذب در آموزش و  یبرا ندهیسال آ نیفرورد 22ون از شرکت درآزم تیبه محروم نسبت راحمدیبو

 پرورش 

 برای جان کارگران ارزشی قائل نیست كارگاه مبل سازى جنت بجنوردکارفرمای  -

 براثر ابتالبه کرونا رشت گلسار مارستانیبکارگر 2جان باختن  -

وی گسترش روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران وبیکاری زحمتکشان براثرکرونا و دست ر*

 دست گذاشتن دولت

رو به گسترش است ودولت   کرونا روسیو وعیش روند اخراج ومرخصی اجباری کارگران بدلیل

 .دست روی دست گذاشته است

روز گذشته  01 رد یو خدمات یدیتول یاز واحدها یادیتعداد زگزارشات رسانه ای شده حاکیست که 

م کارگرانشان را به مرخصی اجباری اعزام کرده تعدادیشان هخود کرده اند واخراج کارگران اقدام به 

 .اند وبخشی ازواحدها هم به کارگرانش اعالم کرده اند که قادربه پرداخت حقوق وعیدیشان نیستند

هم به  یدیتول یاز واحدها یبخش نیهمچن. رو به رو شده است یکاریاز ب یدیکشور با موج جد 

شود را ندارند  یو حقوق م یدیمطالبات آن که شامل عخود اعالم کرده اند که توان پرداخت  یروهاین

 .داشته باشند یالحساب، پرداخت یعل رتتوانند به آن ها به صو یو تنها م

 .کارگرش خبرداد 082بابا از اخراج  یعل ییمایآژانس هواپ رعاملیاسفند،مد 01روز چهارشنبه 

 .کارگرش خبرداد81ازاخراج  هم گشت یالآژانس مسافرتی 

ازاعزام صدها کارگرهتل استان خراسان داران مشهد رئیس اتحادیه هتلاسفند ، 08نبه روز یکش

 .رصوی به مرخصی اجباری خبرداد

 .بیکارشده اند یمتوقف و هزاران کارگر فصل یساحتمان یها تیفعال

 .با تعطیلی بازار روزها بسیاری از دستفروشان ممر درآمدشان را ازدست داده اند

 .نتی هم از رونق افتاده استکسب وکارهای اینتر



همانگونه که دولت  و وزارتخانه های کار وصنعتش برنامه ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 

شان بتصویب نرسانده وبه اجرا درنیاوردند در ادامه نسبت هایدر راستای حفظ جان کارگران وخانواده 

 .رفته و دست روی دست گذاشته اندبه بالتکلیفی معیشتی کارگران بیکارشده هم روزه سکوت گ

  کارگران یدیتهران به علت عدم پرداخت ع یآرت یب۷اعتراض چراغ روشن  رانندگان خط *

( نیمع انهیپا) راه آهن  ریکه از مس یآرت یخط هفت ب۴سامانه   اسفند ماه رانندگان ۹۱دوشنبه   امروز

 .در تردد هستند(  یچهاراه پارک و)افشار   انهیبه سمت پا

اتوبوس  یبه نشانه اعتراض بصورت خود جوش چراغ ها تیریمد یازسو یدیعدم پرداخت ع بعلت

 .را روشن کردند شانیها

کرد  پرداخت  رید یشرکت واحد برا تیریکارگران شرکت واحد به مد یکایگذشته سند یروزها در

 . کارگران هشدار داده بود یدیع

 طیشرا نیکرونا در ا روسیابتال به و رانهیشگیاقالم پ رانندگان با نبود نیکه ا یمتاسفانه درحال 

 نیا یدیواحد از پرداخت بموقع ع تیریشهروندان مشغول هستند اما مد ییهمچنان به جابجا یبحران

 .استروبرو کرده  یا دهیکرده است و رانندگان وکارگران را با مشکالت عد یزحمتکشان خودار

 یکه ب داردیکارگران اعالم م یدیعدم پرداخت ع یبرا تیریواحد ضمن هشدار مجدد به مد یکایسند

 .به مطالبات رانتدگان و کارگران واحد باعث ادامه اعتراضات رانندگان خواهد شد یتوجه

 برگرفته از کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

نسبت به سطح نازل  تهران یدولت یها مارستانیب یو قرارداد یشرکتتجمع اعتراضی کارکنان *

 یمقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک حقوق

برای  تهران یدولت یها مارستانیب یو قرارداد یشرکتکارکنان  اسفند،جمعی از 01روز دوشنبه 

 مقابل وزارت بهداشتدست به تجمع  بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به سطح نازل حقوق

 .ددرشهرک قدس تهران زدن



 

برابر  یدولت یمارستانهایب یمانیو پ یکارکنان رسمشان همانند حقوق شیافزا هانخواتجمع کنندگان 

 .دولت بودند اتیه ریمصوبه اخ

به  ایمزا یتفاوت در پرداخت حقوق، کارانه و برخ: گفت به خبرنگار رسانه ای از تجمع کنندگان یکی

 .کنند ضیاز آنها احساس تبع یاست برخموجب شده  یو مراکز درمان مارستانهایب یروهاین

و  هیلویاستان کهگ یو آموزش دهندگان نهضت سواد آموز ارانیآموزش یاعتراضادامه تجمعات *

جذب در آموزش و  یبرا ندهیسال آ نیفرورد 22از شرکت درآزمون  تیبه محروم نسبت راحمدیبو

 پرورش 

و  هیلویکهگ ینهضت سواد آموز گانو آموزش دهند ارانیآموزش اسفند،جمعی از 01روزدوشنبه 

 اداره کل آموزش و پرورشبه تجمعشان مقابل  ازهمکارانشان در سراسراستان یندگیبه نما راحمدیبو

 .ادامه دادند



 

و  هیلویکهگ یو آموزش دهندگان نهضت سوادآموز انیاز آموزش یجمع بنابه گزارش رسانه ای شده،

ماده  01در خصوص عدم التزام به تبصره  نامند یم ضیآن چه که خود آن را تبع لیبه دل راحمدیبو

 .نهضت در استان دست به اعتراض زدند انیآموزش فیتکل نییقانون تع 01

 :درهمین رابطه

تجمعات اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به +

ردین سال آینده برای جذب در آموزش و پرورش مقابل فرو 22محرومیت از شرکت درآزمون 

 استانداری و اداره کل آموزش و پرورش

اسفند، جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد به  01روز سه شنبه 

نمایندگی ازهمکارانشان در سراسراستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به محرومیت از 

فروردین سال آینده برای جذب در آموزش و پرورش تجمعاتی مقابل استانداری  22ون شرکت درآزم

 .و اداره کل آموزش و پرورش برپا کردند



 

به گزارش یک منبع خبری محلی،آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این تجمع خواستار دفاع از 

از اسفند آغ01حق استخدامی خود در آزمون داخلی آموزشیاران نهضت سواد آموزی شدند که از روز 

 .فروردین آزمون آن برگزار خواهد شد22اسفند ادامه دارد و سپس در 21و تا روز 

اگر این قانون مجلس بود،چرا ما تشکیل پرونده دادیم و تایید هم شدیم؟ از مهرماه : تجمع کنندگان گفتند

ز که می هم به ما عنوان های آزمون را اعالم کردند و بیش از چند ماه است مطالعه می کنیم اما امرو

 .خواهیم ثبت نام کنیم مجاز نیستیم

 نسبت به عدم تبدیل وضعیت 12دهندگان نهضت سوادآموزی بعد از سال  اعتراض آموزش++

 اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت مبنی 12دهندگان نهضت سوادآموزی بعد از سال  آموزش

ذب در آموزش و پرورش رسانه ای فروردین سال آینده برای ج 22به محرومیت از شرکت درآزمون 

 .کردند

 .دهندگان هستد ی آموزش خواهان طی مراحل جذب برای همه:آنهابه خبرنگار رسانه ای گفتند

دانیم  ایم، شرایط ثبت نام نداریم و نمی شروع به کار کرده 12برخی از ما که بعد از سال : آنها افزودند

 .باید چه بکنیم

های مختلف به تهران آمده  آموزی که پیش از این بارها از استاندهندگان نهضت سواد این آموزش

ومقابل مجلس تجمعات اعتراضی برپاکرده اند خواستار رفع تبعیض و جذب همه همکاران خود هستند 



ها در مناطق سخت و روستایی به امر مقدس سوادآموزی اشتغال  و معتقدند؛ نیروهایی که سال

 .پولی به سر برند ی و بیاند، نباید در بیم بیکار داشته

 برای جان کارگران ارزشی قائل نیست كارگاه مبل سازى جنت بجنوردکارفرمای *

از مواد ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك  كارگاه مبل سازى جنت بجنوردکارگران »

 این كارگران در شرایطى از ماسك محروم هستند كه در شرایط عادى به دلیل. محروم هستند

اما در این شرایط .برشكارى چوب ها و گرد خاك حاصل از آن به طور دائم از ماسك استفاده میكنند

 «.بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آن خوددارى میكند

كارگاه كه این . مشهد است -جاده بجنورد  ۷در كیلومتر " مبل سازى جنت"كارگاه :گزارش دریافتی

شبه "در این شرایط . كار ، شاگرد ،منشى ، نیروى ادارى و فروشنده دارد دستااهم از انفر كارگر  ۹١

كارگران صنعتى به دلیل . به قول مسئولین، كه كرونا بخشى از جامعه را درگیر كرده است" جنگ

ازدیاد نفرات در محل كار و مراوده مستمر بین كارگران در خطر بیشترى نسبت به دیگر اقشار 

اما . بجنورد هم از این خطرات در امان نیستند" مبل سازى جنت"كه كارگران . ار دارندجامعه قر

  .متاسفانه كارفرما از ایجاد شرایط ایمن و بهداشتى براى كارگران سرباز میزند

این كارگران در . این كارگران از مواد ضدعفونى كننده و دستكش مناسب و حتى ماسك محروم هستند

حروم هستند كه در شرایط عادى در طى سال به دلیل برشكارى چوب ها و گرد شرایطى از ماسك م

 .خاك حاصل از آن به طور دائم از ماسك استفاده میكنند

و حتى از . اما در این شرایط بحرانى كارفرما به دلیل افزایش قیمت ماسك از خرید آن خوددارى میكند

رگاه با محلول ارزان قیمت آب و وایتكس كه شستشوى روزانه محیط كار و تنها سرویس بهداشتى كا

 .نه نیرو این كار و نه وقتش را داریم: درخواست كارگران بوده است هم مخالفت كرده و گفته است

 براثر ابتالبه کرونا رشت گلسار مارستانیبکارگر 2جان باختن *

جانشان را  به کرونابراثر ابتالو ذهتاب  ینیآل حس رشت بنام های  گلسار مارستانیبکارگرشاغل  2

 .دادند ازدست

akhbarkargari2468@gmail.com 
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