
 8031بهمن ماه  03اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

ماه حقوق وحق  4بندرعباس نسبت به عدم پرداخت  3تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه  -

 هرمزگان  یاستانداربیمه ومطالبات دیگر مقابل 

 3و  2 داریسپ یها پروژه نی تهران وحومه عضوتجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرا -

 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه نسبت به عدم تحویل مسکن مقابل تعاونی مسکن مرکزی

 علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کنتورسازی ادامه دارد -

را  ما یها پرونده یدادگسترکرده ایم ولی  شکایت  59سال  نکهیبا وجود ا: کارگرکارخانه کنتورسازی

 رسیدگی نمی کند

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه علیرغم قول  -

 و وقرارها

 ماه حبس بدلیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگر 33به تحمل  یندا ناجمحکومیت  قطعی  -

 ماه گذشته03حوادث کاری دراستان مازندران طی  کارگر براثر 44جان باختن  -

 سقف یناگهان زشیبر اثر ر هیشهرستان زرندجان باختن کارگریک واحد تولیدی  -

 سقوط دستگاه تسمه نقالهاراک براثر  یکارگاه بوجارمرگ کارگر  -

ماه حقوق وحق  4بندرعباس نسبت به عدم پرداخت  3تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه *

 هرمزگان  یاستانداربیمه ومطالبات دیگر مقابل 

بندرعباس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  3کارگران شهرداری منطقه  بهمن،33روز چهارشنبه 

 یاستاندارماه حقوق وحق بیمه ومطالبات دیگردست به تجمع  مقابل  4نسبت به عدم پرداخت 

 .زدند هرمزگان



 

 



 شرکت)بندرعباس 3ارگران بخش نظافت شهری شهرداری منطقه ک بنا به گزارشات رسانه ای شده،

حق اضافه به عدم پرداخت حق بیمه ماه حقوق و 4عالوه برپرداخت نشدن (فرس پیمانکاری

 .،ندادن مرخصی وتوزیع نشدن لباس ،کفش کارودیگر وسایل ضروری کارشان نیز معترضندکاری

 یبازار وعده و وعیدها رفازیکط تجمع اعتراضیاین بنا بهمین گزارشات،بدنبال 

مبنی بر پرداخت .....  و فرس  پیمانکاری شرکت ،کارفرمای3بندرعباس،شهردارمنطقه شهردار

وازطرف دیگر دعوای جناحی بین دست  گرم شد کارگران در روزهای آتی  بخشی از حقوق معوقه

 .گرفت اندرکاران شهرداری در رابطه با تبلیغات برای تصدی کرسی های بهارستان باال

به  موجود تیاز وضع یبندرعباس با ناراحت 3منطقه  یاز کارگران شهردار یکدرهمین رابطه،ی

 .نکرده ام افتیدر یحقوق چیتاکنون ه 7از برج :خبرنگار رسانه ای گفت

را به  یما مشکالت یها خانواده یو عدم پرداخت مطالبات برا یا مهیب ،یشتیمشکالت مع: افزود یو

 .نمانده است مانیبرا یصبر و تحمل گریوجود آورده و د

اسف  تیوضع یروزمره زندگ یازهایو فراهم نبودن ن یخال یسفره ها: این کارمعترض ادامه داد

حل مشکالتمان امروز به  یدر راستا یشیاند چاره یکرده است چرا که برا جادیا مانیرا برا یبار

با ما سر باز زد و نسبت به مشکل جامعه  ییارویاما او هم از رو میاستاندار هرمزگان پناه آورد

 .توجه بود یب یکارگر

 چیاما ه میکن یو تالش م میکش یآفتاب زحمت م یهرروز در گرما نکهیا انیبا باین کارگر خشمگین 

: افزود شود، یپرداخت م یحقوق چه زمان نیکه ا ستیمعلوم هم ن یو از طرف ستیاز حقوق ن یخبر

 میشد ریگیبود و هر بار هم پ جهینت یاما ب میانجام داده ا یادیز یها یریگیحقوقمان پ افتیدر یبرا

 .گذرد یبا مشقت م مانینکردند و واقعاً زندگ یمناسب دبرخور

و  انیاز اطراف دیهر روز با یزندگ هیاول یازهاین هیته یبرا نکهیبا اشاره به ا یکارگر شهردار نیا

: ام، ادامه داد مردم را پرداخت نکرده یهنوز بده داران قرض کنم اما پس از گذشت چند ماه مغازه

 .که به مغازه ها دارم، صرف خواهد شد یبده هیتسو یماهم تنها برا کیحقوق 

چرا  د؟یکن یچرا حقوق کارگر را پرداخت نم: بندرعباس گفت یخطاب به شهردار انیدر پا یو

که  دیکن یرا نه تنها فسخ نمچ د؟یکن یفسخ نم دهد، یکه حقوق کارگر را نم یمانکاریقرارداد پ

حقوق کارگر  دیبگو کند یچرا مهندس ناظر و مهندس مشاور جرات نم د؟یکن یم دیقراردادش را تمد

شان  هر روز سفره  یسال ها، که کارگران شهردار نیاند در ا کرده هیتعب یستمیشود؟ چه س یم عییتض

 .شود یم تر یخال

 3و  2 داریسپ یها پروژه وسرانی تهران وحومه عضوتجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد اتوب*

 نسبت به عدم تحویل مسکن مقابل تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

درادامه  3و  2 داریسپ یها پروژهرانندگان عضو از نفر033بهمن،حدود  33صبح روز چهارشنبه 

مقابل ساختمان  سال دست به تجمع 6از  اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تحویل مسکن پس

 .شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه زدند تعاونی مسکن مرکزی



 

اواخر،  نیشش سال است که ساخت واحدها متوقف شده و ا:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

ود صد نفر از اعضا به امروز حد ل،یدل نیبه هم د؛یاخطار دادند بازهم پول بده ر،یسال تاخ نهمهیبعد ا

تعهدات خود را  میبه آنها گفت. میرا به آنها برگرداند ریتاخ یها و برگه میمراجعه کرد یمحل تعاون

 .دیده لیتحو نیمابیقرارداد ف یما را براساس بندها یمسکون ید و واحدهایانجام ده

 یمکرر اعضا به شورا متوقف شده است و مراجعات 52از سال  3و2 داریسپ یها پروژه:آنها افزودند

 .مانده است جهینت یتا امروز ب یو مسئوالن تعاون یشهر و شهردار

 علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه کنتورسازی ادامه دارد*

 ما یها پرونده یدادگسترشکایت کرده ایم ولی   59سال  نکهیبا وجود ا: کارگرکارخانه کنتورسازی

 دگی نمی کندرا رسی

بهمن  05از سال حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی تولید کنتور  2عالوه بر عدم پرداخت بیش از 

بجای  خر اسفند ماهآاز اول تا  هماه کی خواستند قراردادهم قطع شده واز کارگران خواسته شده  ماه

 .را امضا کنند ماهه2قرار 

ساله  4مطالبات : گفتند یکارخانه کنتورساز کارگران،بهمن33بنا به گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

 57، شش ماه سال 56چهار ماه سال  اداش،و پ یدیبه همراه ع 59ما مربوط به شش ماه حقوق سال 

 ی مهیآبان ماه به همراه حق ب مهیدرصد از حقوق و ب 73که فقط  شود یم یو هشت ماهه سال جار

 دیعالرغم آن سنوات کارگران بازنشسته شده، تمد. پرداخت شده است یچهار ماه نخست سال جار

 دیها مشکالت تول و بانک یاجتماع نیتامبه سازمان  ها یپرداخت بده ،یاجتماع نیتأم یها دفترچه

 .شود یداده نم یتیاست که به آن اهم یکارگران کنتورساز یها خواسته نیازجمله مهمتر

مکرر  راتییتغ: گفتند یدیواحد تول نیمشکالت ااز  گرید یکیدرباره  نیهمچن یکنتورساز کارگران

به  شیدو سال پ یال کیرا از  یدیواحد تول نیاست که ا یو سرپرستان کارخانه معضل یداخل رانیمد

 .ما کارگران را سلب کرده است یشغل تیرسانده و امن یمرز ورشکستگ



به  شیپ میون کسالیکه از  رانیا یشرکت کنتورساز رعاملیمد: کردند حیتصر نهیزم نیدر ا کارگران

که در کارخانه  یسرپرستان قیکارخانه را از طر برد، یدر زندان به سر م یجرائم اقتصاد یبرخ لیدل

گذاشته شده و  رنظر با کارفرما کنا اختالف لیاز آنها به دل یکی رایکه اخ کند یم تیریمد گمارد، یم

مجدد  رعاملیبا دستور مد امدهیهنوز ن یسرپرست کارخانه در سال جار نیاست چهارم یچند روز

آنها را  یکار یکارگران، قراردادها یروح تیدر کارخانه را متوقف کرده و با برهم زدن وضع دیتول

 .داده است رییتغ کماههیاز دو ماه به 

بعداز  یآبان ماه سال جار یکه از ابتدا ست یکارخانه درحال تیگفته کارگران؛ متوقف شدن فعال به

کارگران  یروز با تالش شبانه ست یو چند ماه میرا به کارخانه برگرداند دیتالش مجددا تولها  ماه

 ییهزارتا 033قرارداد  کیهم  رایحال اخ نیدر ع. شده است دیکارخانه پر از کنتور  تول یانبارها

 .میا بسته یبخش خصوص انیاز مشتر یکیکنتور با 

ما  یشغل تیامن ان،یت است که با از دست رفتن مشترجه نیاز ا یکیما  یگفته کارگران، نگران به

 .خورد یبرهم م زیکارگران ن

کارخانه بود اما در حال  نیمحصوالت ا داریخر نیاز ا شیپ رویوزارت نبنابه گفته این کارگران،

خود را از دالالن  ازیموردن یو کنتورها ستیکارخانه ن ی شده دیمحصوالت تول داریحاضر خر

 .کند یم یردایخر یا واسطه

به  یکارخانه کنتورساز یعموم مشکالت ما از زمان واگذار: کردند حیدر ادامه تصر کارگران

مسئوالن و کارفرما هر روز بر مشکالتمان افزوده  یتوجه یشروع شده و با ب «یبخش خصوص»

 .تکارخانه اس از یبخش خصوص دیخلع  یتنها راه نجات ما کارگران کنتورساز نیبنابرا. شده است

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه علیرغم قول *

 و وقرارها

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت  قول و وقرارها رغمیعل

 .تپه ادامه دارد

فعال قول و :ر رسانه ای گفتبهمن،یکی از کارگران نی بر هفت تپه به خبرنگا33روز چهارشنبه 

 .ها تا امروز عمل نشده است از وعده کدام چیما را روشن کنند اما به ه فیاند که تکل قرار گذاشته

 نیاند و دستمزد برج ده و همچن تپه، تا امروز حقوق آذر ماه را گرفته هفت بر یکارگر ن 034:او افزود

 .دسال قبل را طلبکارن ریخرداد و ت یها دستمزد ماه

 یما مشمول بازنشستگ م؛یدار یما مشکل بازنشستگ م؛یاداره کار رفتبه بارها : وی همچنین گفت

قرارداد ما از اول مهرماه است و . کنند یما رد نم یاما چهار درصد را برا میهست آور انیسخت و ز

اند و ما  داده رمانکایپ بهاما کار برداشت را  میسر کار باش شکریقرار بوده تا زمان خاتمه برداشت ن

اداره کار نوشتند  که  سیقرارداد با رئ کیبعد از اعتراضات، . میاز مجموعه هست رونیهمچنان ب

اما  میسر کار بازگرد م،یکه مشمول نباش یبرود و در صورت ونیسیما به کم یبازنشستگ یها پرونده

 .نشده است یهنوز خبر

 لیل شرکت در تجمع روز جهانی کارگرماه حبس بد 33به تحمل  یندا ناجمحکومیت  قطعی *



زرگر بدون  یقاض استیر به دنظریموکلم در دادگاه تجد یقطع یرأ: یندا ناج لیوک یینویم زهرا

ماه حبس 33موکلم را به  دنظریدادگاه تجد نکهیبا توجه به ا. و متهم، صادر شده است لیحضور وک

مشروط خود را به زندان  یآزاد استرخوما د گذرد، یماه م 03محکوم کرده است و از بازداشت او 

 .داد میو دادگاه ارائه خواه

موکلم در  یقطع یرأ: گفت یندا ناج لیوک یینویم زهرا بهمن،33بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

با توجه به . و متهم، صادر شده است لیزرگر بدون حضور وک یقاض استیر به دنظریدادگاه تجد

 گذرد، یماه م 03ماه حبس محکوم کرده است و از بازداشت او 33موکلم را به  دنظریدادگاه تجد نکهیا

 .داد میمشروط خود را به زندان و دادگاه ارائه خواه یآزاد استما درخو

. میمشروط بده یدرخواست آزاد میتوان یاز حکم، طبق قانون م سوم کیبعد از گذراندن  :وی افزود

 لیبا تبد نکهیخود را گذرانده است و با توجه به ا یس قطعاز حب سوم کیموکلم  زیحاضر ن درحال

مشروط او موافقت  یادبا درخواست آز میهست دواریموافقت نشد، ام قهیقرار بازداشت او به قرار وث

 .شود

بازداشت شد  یسال جار  بهشتیارد ازدهمیندا از : درهمین رابطه گفت یهمسر ندا ناج ،یعامل جمال

روز کارگر است که  یندا تنها بازداشت. برد یمروز در بازداشت موقت به سر مو از آن زمان تا به ا

 تیروز کارگر دوران محکوم یها یبازداشت زا یاست که برخ یدر حال نیا. همچنان در زندان است

 .اند آزاد شده قهیوث دیبه ق ایخود را به اتمام رسانده 

خبر داده و حکم  یابیغ ورتاو به ص دنظریجددادگاه ت یاز برگزار هیقوه قضائ یحاال هم که سخنگو

 یماه حبس قطع 33به  زیآم تجمع مسالمت کیحضور در  یندا برا. احکام رفته است یاو به اجرا

 .محکوم شده است

 ماه گذشته03کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران طی  44جان باختن *

نفر بر اثر حوادث کار  44تعداد  یاهه سالجاردر ده م:استان مازندران گفت  یقانون یکل پزشک ریمد

با مدت مشابه سال قبل  سهی،که در مقا(زن کیمرد و 43)در استان جان خود را از دست دادند

 .داشت شیدرصد افزا5

از  یمصدوم ناش( زن یمرد و ما بق 793)نفر 754استان تعداد  یقانون یاساس آمار مراکز پزشک بر

درصد  3با مدت مشابه سال قبل  سهیرقم در مقا نیمراجعه کردند که ا یقانون یحوادث کار به پزشک

 .داشت شیافزا

بر :کرد  حیتصر یعباس یمازندران ،دکتر عل یقانون یپزشک یروابط عموم بهمن 33گزارش به

و  یشهرستان سار بیبه ترت یاستان در ده ماهه سالجار یقانون یمراکز پزشک یاساس آمارها

،تنکابن  یو شهرها نیشتریب یبا فوت یو شهرها نیشتریمورد ب 5و نور با 02با  ، آمل 09با  اندرودیم

 .از حوادث کار را داشتند یموارد مرگ ناش نیکمتر  ،یمورد فوت2هر کدام با  ادو محمود آب

مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از  لیگزارش عمده دال نیبر اساس ا: کرد حیتصر یو

موارد هر کدام با  ریو سا یو سوختگ07، اصابت حسم سخت با 04با  یرق گرفتگنفر ،ب 39با  یبلند

 .قرار دادند یمورد در رتبه بعد 7

 .باشدیاز کار در بخش ساختمان م یحوادث ناش نیشتریب:افزودمازندران  یقانون یکل پزشک ریمد



 سقف یناگهان زشیبر اثر ر هیشهرستان زرندجان باختن کارگریک واحد تولیدی *

کار با دستگاه فک مربوط حین  هیشهرستان زرند بهمن،یک کارگرواحد تولیدی در 25روز سه شنبه 

 .جان باختآوار  ریسقف و ماندن در ز یناگهان زشیبه آهک کربنات به علت ر

 سقوط دستگاه تسمه نقالهی اراک براثر کارگاه بوجارمرگ کارگر *

سقوط دستگاه تسمه اراک براثر  آباد بکیا یتاروس یکارگاه بوجارساله حین کار در 39یک کارگر 

 .ش را از دست دادجان نقاله

akhbarkargari2468@gmail.com 
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