
 8921بهمن ماه  92اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

سال حقوق و وعده 2تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به عدم پرداخت بیش از  -

 های توخالی مسئولین طراز اول استان

به عدم پرداخت نسبت آهن منطقه لرستان  راه یفن هیخط وابن یکارگران نگهدارادامه اعتراضات  -

 مقابل اداره کل راه آهن لرستانگریومطالبات د مهیچندماه حقوق،حق ب

 ماه حقوق کارگران کارخانجات تولید تراورس وقطعات بتنی کرج 3عدم پرداخت  -

 قهیقرار وث عیبا تودآزادی موقت بهاره هدایت  -

 نامزد انتخابات کی یبرا تبلیغاتی نصب داربست کار نیحجوان درسنندج کارگرجان باختن یک  -

 براثربرق گرفتگی

 حین کارآذرشهر یمیسل یسنگ شهرک صنعت یواحد فراور کی کارگر یقطع پا -

و وعده  سال حقوق9تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به عدم پرداخت بیش از *

 های توخالی مسئولین طراز اول استان

سال 2کارگران کارخانه کنتورسازی برای اعتراض به عدم پرداخت بیش از  بهمن، 29روز سه شنبه 

دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه قزوین در و وعده های توخالی مسئولین طراز اول استان حقوق 

 .خیبان شهدای این شهر زدند



 

در جمع  قزوین تانسازمان صمت اس رکلیمدبنا به گزارش یک منبع خبری محلی،امام جمعه قزوین و

 یکل دادگستر سیاستاندار و رئمعترض اعالم کردند از آنجاکه  اما کارگرانشدندکارگران حاضر 

تا بارها وعده رسیدگی و پاسخگویی به خواسته هایشان را داده اند باید درتجمعشان حاضرشوند  و

 .هندد ینم انیدر جمع آنان حاضر نشوند به تجمع خود پا نیمسئول نیکه ا یزمان

به عدم پرداخت نسبت راه آهن منطقه لرستان  یفن هیخط وابن یکارگران نگهدارادامه اعتراضات *

 مقابل اداره کل راه آهن لرستانگریومطالبات د مهیچندماه حقوق،حق ب

درادامه  راه آهن منطقه لرستان یفن هیخط وابن یکارگران نگهدار بهمن، 29روز سه شنبه 

دست به تجمع مقابل اداره گریومطالبات د مهیپرداخت چندماه حقوق،حق ببه عدم نسبت  اعتراضشان

 .کل راه آهن لرستان زدند

 :درهمین رابطه

اعتصاب وتجمع کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان برای اعتراض به عدم 

 پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

 حقوق نیست نان نیست:راه آهن منطقه لرستانکارگران نگهداری خط وابنیه فنی 

( شرکت تراورس)بهمن، کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن منطقه لرستان 22روزیکشنبه 

برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگردست از کارکشیده ئتجمع 

 .کردند



 

بنابه گزارش منتشره ازاین کارگران درشبکه اجتماعی، کارگران نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن 

بخاطر عدم پرداخت حقوق ها ی معوقه که دوماه نیم تاخیر شده و ( بهمن22)منطقه لرستان امروز

هزارتومان به مناسبت دهه فجر، بیمه های  222هزارتومان روز زن  222همچنین عدم پرداخت 

تا کنون پرداخت نشده وعدم واریزحق بیمه تامین اجتماعی و تمدید نکردن 92مکمل که از سال 

و لباس کار و ملبوس استحقاقی که دوسال توزیع نشده و عدالت و   دفترچه های درمان تامین اجتماعی

ین پرسنل راه اهن و شرکت نگرانی از پرداخت نکردن عیدی پایان سال و نا برابری و تفاوت حقوق ب

سبد کاالی که از طرف راه اهن مبلغ آن دومییلون اعالم شده دست به تحصن و اعتصاب زدند و تا 

 .به این روند ادامه خواهند داد  دریافت نکردن همه مطالبات خودشان

نی راه آهن منطقه لرستان همچنین خواهان استعفای بنا بهمین گزارش،کارگران نگهداری خط وابنیه ف

به علت وعده های دروغ و بی لیاقتی و بی   و شرکت تراورس  دسته جمعی مدیران ستادی راه آهن

 . توجهی به حق الناس کارگران می باشند



 ماه حقوق کارگران کارخانجات تولید تراورس وقطعات بتنی کرج 9عدم پرداخت *

 .کارخانجات تولید تراورس وقطعات بتنی کرج پرداخت نشده است ماه حقوق کارگران 3

 

کارخانجات تولید تراورس وقطعات بتنی کرج به خبرنگار  بهمن،یکی از کارگران 29روزسه شنبه 

 . نشده است زینمانده و سه ماه حقوق کارگران وار دیبه شب ع یزیچ:رسانه ای گفت

 نیپرداخت کنند؟ با ا خواهند یم یحقوق ما را ندهند، پس ک دیاگر قرار است شب ع: وی افزود

 شتریپرداخت نشدن حقوق هم مشکالتمان را ب آورد، یفشار م شتریکه هر روز به مردم ب یتورم

 .کند یم

خانه نداده و در آستانه حکم  هیکه کرا شناسم یرا در تراورس م یکارگران: این کارگر درادامه گفت

درست  رسد یاما به نظر م شود، یدرست م ندیگو یاست که همه مسئوالن م نینکته ا. است هیتخل

 .ستیدرکار ن یشدن

 :یادآوری

کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبرای   اعتصاب وتجمع

 حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم



ی، تولید، تعمیرات ، تراورس بتونی و رانندگان درزین ، کارگران ریل گذار99 دی ماه 2روزدوشنبه 

در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه وبرای حذف شرکت های  راه آهن کرج 

 .پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم، دست ازکارکشیده وتجمع کردند

هن کرج وحضور بنابه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،بدنبال اعتصاب امروز کارگران راه آ

 .استاندار وفرمانده سپاه استان البرز،کارفرما حق بیمه مهرماه کارگران را پرداخت کرد

 

کارخانجات تولید تراورس ناحیه دی گروهی از کارگران  2بنابه گزارش رسانه ای شده،صبح روز 

 .آهن کرج، در محدوده محل کار خود تجمع کردند راه

ماه به تاخیر افتاده و  5ای آنها  بنابه گفته کارگران تجمع کننده،پرداخت مطالبات مزدی و بیمه

 .درخواست آنها در تجمع امروز تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات است

گران، پس از تجمع امروز؛ کارفرما حق بیمه مهر ماه کارگران را برای طبق اظهارات یکی از کار

 .به حساب تامین اجتماعی واریز کرد  های درمانی کارگران تمدید و تعویض دفترچه



وسیله )آهن کرج که به عنوان راننده کامیون، راننده درزین  کارگران راه: این کارگر در ادامه افزود

آنها خواستار پرداخت معوقات . ، جوشکار و غیره مشغول کارند(آهن اهنقلیه ریلی تردد ماموران ر

 .مزدی و بیمه خود و تعیین تکلیف شرکت هستند

آهن هر ماه حقوق  به گفته این کارگر تراورس بتنی ناحیه کرج، در نتیجه حضور پیمانکاران در راه

و در صورت اخراج هیچیک از کارگران با تاخیر پرداخت می شود و کارگران فاقد امنیت شغلی بوده 

 .آنها امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند

آهن، دوباره آنها  های پیمانکاری در راه خواستار آن هستند که با حذف شرکت  کارگران: وی گفت

 .تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند

ی به کارگران از دیگر مشکالت تاخیر شرکت پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمن: این کارگر افزود

 .آهن بویژه در ناحیه کرج است کارگران راه

ماه یکبار لباس ایمنی و هر سال 6آهن بدین ترتیب است که هر  های راه عرف کارگاه: وی ادامه داد

به دلیل مشکالت مالی یا هر دلیل   شود اما شرکت پیمانکاری یکبار کفش ایمنی به کارگران داده می

 .شود ها از جیب کارگران خرج می کند و این هزینه عرف را رعایت نمی دیگری این

 قهیقرار وث عیبا تودآزادی موقت بهاره هدایت *

از زندان قرچک  یمراحل دادرس انیتا پا قهیقرار وث عیبا تود تیبهاره هدابهمن، 29روزسه شنبه 

 .آزاد شد نیورام

 نامزد انتخابات کی یبرا تبلیغاتی اربستنصب د کار نیحجوان درسنندج کارگرجان باختن یک *

 براثربرق گرفتگی

 کی یبراتبلیغاتی  نصب داربست  حین کار یمحسن نوربهمن،یک کارگرجوان بنام  29روز دوشنبه 

 .در سنندج دچار برق گرفتگی شد ودر دم جان باخت نامزد انتخابات

 ین کارحآذرشهر یمیسل یسنگ شهرک صنعت یواحد فراور کی کارگر یقطع پا*

 یمیسل یسنگ شهرک صنعت یواحد فراور کیساله  39بهمن،یک کارگر  29ظهر روزسه شنبه 

 ونیصخره سنگ و پاکت لودر، دچار آمپوتاس نیکردن ب ریراثر گب یشرق جانیاستان آذربا درآذرشهر

 .چپ شد هیو قطع ساق پا از ناح

akhbarkargari2468@gmail.com 
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