
 9999اردیبهشت ماه  9اخبار و گزارشات کارگری 

 وبهداشت کار یمنیا یروزجهان(9999بهشتیارد9)لیآور82بمناسبت

 5حوادث کاردرایران به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی کار توسط کارفرمایان روزانه دستکم جان 

 .کارگر را می گیرد و دهها نفردیگر را دچار نقص عضویا زمینگیر می کند

برابر  6های شغلی درایران به علت عدم اجرای اصول بهداشت کارازجانب کارفرمایان حداقل  بیماری

 .حوادث کاراز کارگران قربانی می گیرد

اهمیت رعایت اصول بهداشت کارازجمله بکارگیری تمهیدات ویژه برای  99با شیوع بیماری کووید 

 .مقابله با این ویروس ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد

  99کمیت اسالمی ایران و کارفرمایان با جدی نگرفتن امر مقابله با بیماری کوویدحا

 ازجمله عدم رعایت اصول بهداشتی ویژه در کارهای ضروری،

 بازگشایی واحدهای تولیدی وخدماتی غیرضروری بدون برنامه ریزی بهداشتی،

 عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران،

 ،99ان بیکارشده براثر شیوع بیماری کوویدعدم پرداخت حق بیمه بیکاری کارگر

 دربالتکلیفی معیشتی قراردادن کارگران ساختمانی،فصلی وکارگران مشمول بیمه های خاص،

 بی توجهی به معیشت کارگران غیر رسمی،

 بی اعتنایی مطلق به سالمت و معیشت کارگران میهمان

 .......... و

 .ندوزی هرچه بیشتر به بازی گرفته اندجان کارگران وخانواده هایشان را بدلیل سودا

ودرآستانه اول ماه مه وبهداشت کار یمنیا یروزجهان(9999بهشتیارد9)لیآور82بمناسبت

 :روزجهانی کارگربرای دفاع از سالمتی کارگران وخانواده هایشان یکصدا فریاد بزنیم

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 تر از سود اندوزی کارفرمایان استارزش جان آنها بیش

 وبهداشت کار یمنیا یروزجهان(9999بهشتیارد9)لیآور82بمناسبت -

  فشار اقتصادی به عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بدلیل افشای -

 99بیماری کووید عدم ابتال رانندگان و شهروندان به یزات و امکانات الزم براینبود تجه

 99ادامه بالتکلیفی  معیشتی صدها هزارکارگر متقاضی بیمه بیکاری ناشی ازشیوع بیماری کووید -

نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی  یاستان خراسان شمالاعتراض کارگران اداره برق  -

 99همکارانشان به بیماری کووید 8کافی بدنبال ابتالی 



 قروه یگونیسار یمعدن طال خراج تعدادی از کارگرانهار روستا نسبت به ااعتراض اهالی چ -

  نفر از اهالی باتجمع وبستن جاده 2وبازداشت 

نسبت به عدم پرداخت ماه  استان خوزستان ییکارگران آب و فاضالب روستا تجمع اعتراضی دوباره -

 حقوق ومطالبات دیگر

 ه وبرای بازگشت بکاردراعتراض به تعطیلی کارخانلوشان  مانیکارگران س سرگشاده نامه -

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه قند فسا وزباله گردی تعدادی از آنها برای  -

 امرارمعاش

 ییستاد اجراساختمان مقابل  با تجمع رشت نهیآد یمالباختگان مجتمع تجارازسرگیری اعتراضات  -

 گیالن فرمان امام

 وبهداشت کار یمنیا یانروزجه(9999بهشتیارد9)لیآور82بمناسبت*

 5حوادث کاردرایران به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی کار توسط کارفرمایان روزانه دستکم جان 

 .کارگر را می گیرد و دهها نفردیگر را دچار نقص عضویا زمینگیر می کند

 6بیماری های شغلی درایران به علت عدم اجرای اصول بهداشت کارازجانب کارفرمایان حداقل 

 .رابر حوادث کاراز کارگران قربانی می گیردب

اهمیت رعایت اصول بهداشت کارازجمله بکارگیری تمهیدات ویژه برای  99با شیوع بیماری کووید 

 .مقابله با این ویروس ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد

  99مقابله با بیماری کوویدجدی نگرفتن امر حاکمیت اسالمی ایران و کارفرمایان با 

 جمله عدم رعایت اصول بهداشتی ویژه در کارهای ضروری،از

 بازگشایی واحدهای تولیدی وخدماتی غیرضروری بدون برنامه ریزی بهداشتی،

 عدم پرداخت بموقع حقوق کارگران،

 ،99عدم پرداخت حق بیمه بیکاری کارگران بیکارشده براثر شیوع بیماری کووید

 ختمانی،فصلی وکارگران مشمول بیمه های خاص،دربالتکلیفی معیشتی قراردادن کارگران سا

 بی توجهی به معیشت کارگران غیر رسمی،

 بی اعتنایی مطلق به سالمت و معیشت کارگران میهمان

 .......... و

 .به بازی گرفته اند هرچه بیشتر سوداندوزیرا بدلیل  جان کارگران وخانواده هایشان

ودرآستانه اول ماه مه روزجهانی وبهداشت کار ینمیا یروزجهان(9999بهشتیارد9)لیآور82بمناسبت

 :برای دفاع از سالمتی کارگران وخانواده هایشان یکصدا فریاد بزنیمکارگر

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید



 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

  د اتوبوسرانی تهران وحومه بدلیل افشایفشار اقتصادی به عضو سندیکای کارگران شرکت واح*

 99بیماری کووید عدم ابتال رانندگان و شهروندان به یزات و امکانات الزم براینبود تجه

 یبرا یبهداشت زاتیکارگران شرکت واحد که در مورد نبود تجه یکایعضو سند یدریح مابراهی

 کرد رییتغ اش یکار فتیطع و شق اش یمهر مصاحبه کرده بود اضافه کار یرانندگان با خبرگزار

 خالف واقع گفته بود؟ یزیراننده چ نیا مگر

مهر که  یخبرگزار د،یریگ یم رادیا یبرون مرز یها که در مورد مصاحبه با رسانه  یتیامن ینهادها

 .از خودتان است

بر فشار  ،یاعتراض یها تیاز فعال یریشگیپ یشرکت واحد برا تیریکارگر مد یآستانه روز جهان در

کارگران شرکت  یکایعضو سند یدریح میابراه. داده است شیرا افزا شرویرانندگان و کارگران پ

رانندگان در مورد نبود  ی دهیمهر از مشکالت عد یبا خبرگزار یریواحد که در مصاحبه تصو

کرونا صحبت کرده بود  روسیعدم ابتال رانندگان و شهروندان به و یزات و امکانات الزم برایتجه

 .کرد رییاش تغ کار فتیقطع شد و ش اش یکار ضافها

 یشرکت واحد با قطع اضافه کار تیریمد خته،یافسارگس یو گران یشتیسخت مع طیتوجه به شرا با

با وجود  نیهمچن. است  داده شیاش را افزا و خانواده یراننده زحمتکِش حق طلب  فشار بر و نیا

 چیبه صبحکار از ه یو فتیش رییاشتغال دارد با تغعصر  فتیپنج سال  است که در ش یدریح نکهیا

 .نشده است غیدر یبر و یفشار

 تهران وحومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند کانال تلگرام:منبع

 99ادامه بالتکلیفی  معیشتی صدها هزارکارگر متقاضی بیمه بیکاری ناشی ازشیوع بیماری کووید*

تاکنون،  92از 99گربیکارشده بدنبال شیوع بیماری کوویدهزار کار077بیش از  وجود ثبت با

 .اختصاص بودجه در ابهام قرار دارد

گفت که در دو ماه گذشته چه  توان یم یبه سختاردیبهشت، 9براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 نیر اد یزن گمانه نیتر کیاند؛ نزد کرونا شغل خود را از دست داده وعیش لیتعداد کارگر تنها به دل

کار است که گفته بود تنها در مدت  ریوز یمعاون اقتصاد ریاخ یها از صحبت یخصوص بخش

اما ثبت نام هزاران نفر . هزار نفر فراتر رفته است677از مرز  یکاریب مهیب انیروز تعداد متقاض87

هنوز از با گذشت چند هفته  کهیشده در حال ییاز بحران کرونا نها یناش یکاریب مهیب افتیدر یبرا

 .و پرداخت ها در انتظار اختصاص بودجه قرار دارند ستین یآن خبر نیمنابع تام

 یماریب مهیاز پرداخت ب یخبر یمتقاض یادیز اریتعداد بس ییدر حال حاضر با وجود ثبت نام نها اما

 یها استیاتخاذ س لیکه به دل یاست که دولت اعالم کرده است که کارگران یدر حال نیا. ستین

 یااقدامات الزم بر رایشدند، نگران حقوق خود نباشند ز کاریکرونا ب روسیو وعیاز ش یریشگیپ

عالوه بر  ،یتیپرداخت بسته حما یدولت مدع نیهمچن. آنان در حال انجام است یکاریب مهیپرداخت ب

از  یاما سرنوشت بخش بزرگ. شده است یشده در بحران کنون کاریبه کارگران ب یکاریب مهیب

که  هم یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع. و مبهم است یفیو روزمزد، در بالتکل یران قراردادکارگ

 .ستیموضوع به کارگران نگران پاسخگو ن نیامر است درباره شبهات ا یمتول



 یهزار نفر درخواست خود برا ۳۸۲اسفند ماه تاکنون  ۳۲از : وزارت کار گفت یکاریب  مهیب رکلیمد

در مرحله اول  یکاریب مهیب یهزار نفر مشمول برقرار ۴۵۶اند که  را ثبت کرده یارکیب مهیب افتیدر

 .اند شده

از تردد افراد  یریجلوگ نظوربه م: گفت ،یکاریب مهیسامانه ب تیوضع نیدر مورد آخر ییمسعود بابا 

شد و افراد  یزاندا راه یکاریب مهیاسفند ماه سامانه ب ۳۲کرونا، از  یماریانتقال ب رهیو لزوم قطع زنج

به  ازیرا بدون ن یکاریب مهیب افتیدر یدرخواست خود برا توانند یم ط،یدر صورت داشتن شرا

 .سامانه ثبت کنند نیدر ا ،یمراجعه حضور

 ۳۸۲تاکنون : افزود یاز مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع تیو حما یکاریب مهیب رکلیمد 

هزار نفر مشمول مرحله اول  ۴۵۶اند که حدود  را ثبت کرده سامانه درخواست خود نیهزار نفر در ا

 .خواهد شد یاتیها عمل سازمان برنامه و بودجه، پرداخت یاعتبار از سو صیدر صورت تخص. اند شده

تومان  اردیلیهزار م ۵کرونا،  وعیاز ش یناش کارشدگانیب مهیجهت برقرار شدن ب نکهیا انیبا ب یو

 ۳۴۲ یکاریب مهیب رانیبگ یسال گذشته تعداد کل مقرر: د، ادامه دادداده شو صیتخص دیاعتبار با

 مهیافت بیدر یهزار نفر درخواست برا ۴۵۶اسفند تاکنون  ۳۲است که از  یدر حال نیهزار نفر بود ا

 صیتخص دیبا کار،یتعداد ب نیپوشش ا یکه برا دهد یمساله نشان م نیهم. ثبت شده است یکاریب

 . ردیگصورت ب یا ژهیاعتبار و

 ۳۲خطر از  بنا شد مشاغل کم. دارند تیادامه فعال تیفعالً مشاغل پرخطر ممنوع: کرد حیتصر ییبابا

 نیاز ا یکار خود را شروع کنند اما بخش ودر تهران کسب  نیفرورد ۲۲ها و  در استان نیفرورد

است فعالً نتوانند به کنند، ممکن  افتیدر تیاگر مجوز فعال یکه داشتند حت یمشکالت لیها، به دل بنگاه

  .قبل بازگردند طیشرا

 شیرا جهت پاال یهزار متقاض ۳۵۲اطالعات، اطالعات  شیدر مرحله اول پاال: افزودوی 

 .میا ارسال کرده یاجتماع نیبه تأم یپرداز مهیب

 شیاند احتمال افزا کرونا متأثر شده وعیوکارها از ش از کسب یاریبس نکهیبا توجه به ا: شد ادآوری یو 

 .وجود دارد یکاریب مهیب یدرخواست برا ثبت

ی نسبت به ادامه کار بدون تجهیزات بهداشتی استان خراسان شمالاعتراض کارگران اداره برق *

 99همکارانشان به بیماری کووید 8کافی بدنبال ابتالی 

 یش عفوندر بخ99براثر ابتال به بیماری کووید  یبرق استان خراسان شمالکارگر سیم بان اداره 8

 .ندندار یمناسب تیوضع و شده اند یبجنورد بستر یامام حسن مجتب مارستانیب

 بهداشتی زاتیتجه افتیخواستار در تیریبا اعتراض به مد یاستان خراسان شمالکارگران اداره برق 

که ادامه کار شدند  یکننده برا یماسک و مواد ضد عفون،مصرف  کباریدستکش  لیاز قب شتریب

 .تاکنون عکس العمل مثبتی از طرف مسئوالن شرکت نشان داده شده است متاسفانه

 قروه یگونیسار یمعدن طال هار روستا نسبت به اخراج تعدادی از کارگراناعتراض اهالی چ*

 نفر از اهالی باتجمع وبستن جاده  2وبازداشت 

 با تجمع مقابل«هیاقابند و جد یبهارلو، داشکسن، ن» یچهار روستا یاهالاردیبهشت، 3روز چهارشنبه 

 به اخراج تعدادی ازکارگرانوبستن جاده اعتراضشان را نسبت   قروه یگونیسار یمعدن طال

 .بنمایش گذاشتند نفرازاهالی2وبازداشت 



 

نفر 8وبازداشت  قروه یگونیسار یمعدن طالکارگر  91بنابه گزارشات رسانه ای شده،بدنبال اخراج 

با «هیبند و جداقا یبهارلو، داشکسن، ن» یچهار روستا یاهال  ،از اهالی معترض به بیکاری منطقه

 .رابنمایش گذاشتند وبستن جاده اعتراضشان  قروه یگونیسار یمعدن طال تجمع مقابل

مجلس دست به  ندهیتوسط نمانفر دو  یاستخدام سفارش یبهارلو سال گذشته در پ یروستااهالی 

 یرویدو نوبراساس شکایت  ن و ادامه کار آنان شدنددو فرد به معد نیاعتراض زده و مانع ورود ا

 .دونفر از روستائیان معترض به بیکاری بازداشت شدند یسفارش

تجمع باوبازداشت دونفر از روستائیان معترض به بیکاری اقدام دستگاه قضا  نیا یروستا در پ یاهال

 .دشدنشان یقروه خواستار آزاد یگونیسار یمعدن طال یبستن جاده به رو و

که هر بار بعد  یتکرار مکررات. شود و هرگز هم حل نشده اند یمشکالت سالهاست تکرار م نیا همه

و هر  ردیگ یقروه صورت م یگونیسار یمعدن طال یمشورت تهیکم یدر نشست ها یاعتراض کی

 ...از نو یو روز از نو و روز یرسد به نشست بعد یو م ابدی یسرخرمن اتمام م یبار با وعده ها

تکرار و  برگزار شد و باز همان خواسته ها ریکه بعد از اعتراض اخ ینشست نیهمانند هم رستد

 .همان وعده ها داده شد

فرماندار شهرستان قروه ازجمله اما یکی از اهالی روستا خطاب به مسئولین حاضردراین نشست 

از راه  دییگو یم :وافزود طال در شهرستان قروه زد یو بال یادار یخود را از بروکراس ادیفر،

منطقه . داد ما ستانده شود دیبا. شود یو خم ادارات گم م چیدر پ میرو یکه م یراه قانون! میبرو یقانون

پر از  مامنطقه . ماند یکاغذ م یشود و فقط رو ینم یمصوبات عمل. ما در معدن طالست اما شده بال

 یاما به درخواست ها توجه نم میبارها به معدن رفته ا. شود یجوانان با استعداد است و اما بها داده نم

 .کنند

گفته  یعده ا نکهیو بدتر ا میبازداشت شد نکهیناراحتم از ا:یکی دیگر از اهالی حاضردرجلسه گفت

 .جمع شده بودند کاریمشت آدم ب کیو فقط  فتادهین یاتفاق چیبودند ه



 الکی یوعده هاوعده و از  م،یواگذار کردبه معدن  نیهکتار زم 977به  کینزد نکهیا انیبا بوی 

 . گفت

کدام از  چیه.کنند یتوانند در روستاها زندگ یشود وگرنه مردم نم یعمل دیوعده ها با نیا:وی افزود

 .نشده است یوعده ها عمل

 .کنند یاستفاده نم یبرخالف وعده ها از کارگران بوم:او ادامه داد

از نفر  91. کنند یروستاها درد دارند که تجمع و اعتراض ممردم :یکی دیگر از اهالی روستا نیزگفت

  .اخراج شدندمعدن 

 گرید یوجود دارند اما معدن از جاها کارینفر ب 17بهارلو  یدر حال حاضر در روستا:وی افزود

 !اورند؟یدارد خارج از روستا ب یکارگر ساده در بهارلو هست چه لزوم یوقت ردیگ یکارگر م

شفاف :واضافه کرد معادن دانست یحقوق دولت ست،یز طیکالت را مربوط به محمش گریداودرادامه 

مردم  فیتکل دینه؟ با ایهست  یآلودگ دییگو یچرا راحت نم. درد روستاست گرید ستیز طیمح یساز

 .شود یریگیپ دیاست که با یموضوع گریهم د یپرداخت حقوق دولت. روشن شود

نسبت به عدم پرداخت ماه  استان خوزستان ییضالب روستاکارگران آب و فا تجمع اعتراضی دوباره*

 حقوق ومطالبات دیگر

(  موسوم به آبداران)ییکارگران آب و فاضالب روستا اردیبهشت برای باری دیگر، 9روز سه شنبه 

برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماههاحقوق ومطالبات  استان خوزستان

 .ساختمان شرکت در اهواززدندمقابل دیگردست به تجمع 

هم دست به تجمع مقابل شرکت زده  92 اسفند 82روز چهارشنبه قابل یادآوری است که این کارگران 

 .بودند

روستایی  کارگرشرکت آب و فاضالب 9211ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر:درهمین رابطه

 تخوزستان پرداخت نشده اس

پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا کارکنان به گزارش یک منبع خبری محلی،هر 

 .شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان به ورطه فراموشی سپرده شوند

نیروی این شرکت اعم  9277سال های سال است که نزدیک به . مشکالت آبفا روستایی تمامی ندارد

 .فت حقوق و مزایای خود قرار دارنداز آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی در کش و قوس دریا

این در . نفر را نشان می دهد 9277ماه حقوق این کارکنان در یک نگاه ساده  6تا  9عقب افتادگی 

حالی است که همه این کارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوقی است که دایما در 

 .حال تعویق است

نیروها بوده چرا که با شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است،  امسال گویی بدترین سال برای این

پرداخت ها نسبت به سال های قبل بدتر هم شده بطوریکه تا امروز که تا پایان سال نیز چیزی نمانده 

نیز پرداخت نشده،  95سنوات نیروهای طرحی از سال . ماه عقب افتادگی وجود دارد 5است، بیش از 

ماه عقب مانده، بدهی به پیمانکاران و بازار، بدهی به  2تامین اجتماعی باالی مبالغ مربوط به بیمه 



خودروهای استیجاری و ده ها مشکل ریز و درشت هست که مسوولین و کارکنان این شرکت را اندر 

 .خم یک کوچه کرده است

 دراعتراض به تعطیلی کارخانه وبرای بازگشت بکارلوشان  مانیکارگران س سرگشاده نامه*

با اتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مسئوالن  لوشان مانیکارگران س اردیبهشت، 9روز سه شنبه 

 .طرازاول استان گیالن ضمن اعتراض به ادامه تعطیلی کارخانه خواهان بازگشت بکارشدند

کارگر بیکارشده کارخانه سیمان لوشان امضایش کرده  60بخش هایی از این نامه که  

 :اند،بقرارزیراست

اشتغال  جادیو با ا یخاکستر مانیس دیتول نهیدر زم ۲۳ تیلغا ۲۸از سال ( عام یسهام)لوشان  مانیس

 .هزار نفر فعال بود ۳ میرمستقینفر و غ ۲۲۲ میمستق نیانگیبطور م

شهرستان  نیمسئول یرسان و اطالع ینامعلوم بدون اطالع قبل لیبه دال ۲۳سهامداران شرکت در سال 

 کاریآن ب جیاز نتا یکیبزرگ کردند که  یدیواحد تول نینمودن ا لیاقدام به تعط النیرودبار و استان گ

 .کارخانه بود نیشدن تمام کارگران شاغل در ا

با درج  ۲۵کامل کارخانه در سال  یلیلوشان پس از چند سال از زمان تعط مانیسهامداران کارخانه س

با  یاقدام نمودند که فرد یمیکارخانه قد نیا فروش سهام یبرا راالنتشاریکث یها در روزنامه یآگه

که از معدن  تین نیشرکت شد با ا سهام دیموفق به خر( تراورتن) یتخصص استخراج سنگ ساختمان

از سنگ تراورتن است، برداشت کرده و منافع خود را کسب  ییایدر یلوشان که دارا مانیشرکت س

 .کند

شده  کاریر سابق کارخانه متعهد شد همه کارگران ببه سهامدا یکارخانه در زمان واگذار داریخر

بدون  داریاما خر ردیدر منطقه صورت بگ داریاشتغال پا قیطر نیکارخانه را مشغول کار کند تا از ا

 یرویجبران کمبود ن یاز کارگران سابق کارخانه برا یکم دکه داده بود، با جذب تعدا یتوجه به تعهد

کرده  یربومیمعدن، اقدام به استخدام افراد غ یدر بخش داخل یاهکار با فراهم نمودن امکانات رف

 .است

پایان دادن  یمناسب برا یها حل راه یخواستار بررسدرپایان امضا کنندگان این نامه سرگشاده خواهان 

 .به بالتکلیفی شغلیشان شدند

برای  از آنهاادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه قند فسا وزباله گردی تعدادی *

 امرارمعاش

 یبرا ماه حقوق معوقه 0با  کارخانه قند فسا بیکارشده از کارگران یکارگر تعداد جهانیروزدرآستانه 

 .کهنه و زباله هستند کیدر حال جمع کردن و فروختن پالست یگذراندن امورات زندگ

 یشده است و با زندان یدیحل شدن وارد مرحله جد یمشکالت کارخانه قند فسا به جا لنا،یگزارش ا به

 ایکسب در آمد  یهاست که برا کارخانه ماه نیاز کارگران ا یاریبار دوم بس یشدن مالک کارخانه برا

 .ردندآو یکهنه رو کیو فروش زباله و پالست یآور جمعبه  ایشهرها مهاجرت کردند و   گریبه د

 



 یکارگران برا نیا میندازیب یته نگاهاعتراضات کارگران کارخانه قند فسا در سال گذش میبه تقو اگر

عدم .تجمع کردند گرید ییو مکان ها یبار  مقابل فرماندار 97از  شیوحقوق خود ب مطالبه حق

 اشود ام ریکارخانه دستگ رعاملیمد یها موجب شد تا حت یبده گریو د یتعهدات به پرداخت مال

 977ان باز کند و هم چنان  حدود کارگر نیاز مشکالت ا یا نتوانست گره زین ییقضا یبرخوردها

 .کارخانه با مطالبات معوق روبرو است نیکارگر شاغل در ا

مان هرچقدر به  حق افتیدر یبرا نکهیا انیکارخانه قند فسا با باردیبهشت یک کارگر9روزسه شنبه 

و  دنرس یبه دادمان نم چکسیه میکن یمراجعه م....... و یمانند فرماندار ییها ادارات و ارگان

دهند  یدر حال حاضر مسئوالن فقط به ما وعده م: ،به خبرنگار رسانه ای گفتدنشنو یرا نم مانیصدا

 .دهد یرخ نم یاتفاق چیشود اما در عمل ه یم زیشود و حقوق کارگران وار یدرست م طیکه شرا

کارگران  نکهیبا توجه به ا: اضافه کردکارخانه قند فسا دو بار بازداشت شده، ریمد نکهیا انیبا بوی 

بودن  یزندان نیاند بنابرا نکرده افتیبهمن، اسفند سال گذشته را هنوز در ،یآبان، آذر، د یها حقوق ماه

 .کند یاز کارگران را دوا نم یکارخانه درد ریمد

کارخانه  طیدرخت پرتغال مح وهیآهن آالت،م یمسئوالن کارخانه مقدار نکهیدر ادامه با اشاره به ااو

 917در حال حاضر حدود  :،افزوداز کارگران را پرداخت کردند یحقوق آبان ماه تعداد را فروختند و

 .اند نکرده افتیچند ماه را در حقوقنفر از کارگران کارخانه قند فسا مطالبات و 

کنند که  یاذعان م یهمواره مسئوالن کارخانه به مسئوالن دولت: دادادامه کارگر کارخانه قند فسا

 .ستیطور ن نیاست که اصال ا دیتولکارخانه در حال 

 یکارخانه تنها به کارگران ختم نم یها یدر حال حاضر بده نکهیدر ادامه با اشاره به اوی 

 .دارند یهم بده یمبالغ......و مانکارانیاز پ یکارخانه قند فسا به تعداد: ،اضافه کردشود

بودند اما  یدر آستانه بازنشستگ کارگران کارخانه قند فسا شتریاگرچه ب: این کارگر همچنین گفت

 .میمواجه شو یا دهیو با مشکالت عد فتادیاتفاق ن نیکارخانه باعث شد که ا یلیتعط

شده اند  نیخانه نش یکارینبود شغل و ب لیکارگران کارخانه قند فسا به دل شتریب نکهیبا اشاره به ا او

 یکه بعض ست یدر حال نیگذرانند ا ینواده را مامور خود و خا ارانهیافراد تنها با پول  نیا: داد ادامه،

کهنه و  کیوفروش  پالست دیرو خ  یگرد مانند زباله ییکسب در آمد به کارها یاز کارگران هم برا

 .آورده اند یرو یعاتیمواد ضا

 گریکارخانه پول حاصل از آن را در د لیعامل کارخانه با فروختن وسا ریمد: اضافه کردکارگر نیا

 .کرده است یگذار هینقاط سرما

 لیدر حال حاضر کارخانه قند فسا تعط نکهیا انیبا ب زیاز کارگران کارخانه قند فسا ن گرید یکی

به صورت دائم در کارخانه حضور داشته  دیکه با یرسم روینفر ن 96 یال 95تنها حدود : ،گفتاست

 .ه حضور دارنددر کارخان ینفر هم از پرسنل ادار 97باشند در مجموعه هستند و حدود 

 چیکارخانه ه یلیتعط لیاما به دل: ،افزودنفر در کارخانه حضور دارند 17حدود  نکهیبا اشاره به ا او

 .شود یانجام نم یتیفعال

را  یو شرکت یها کارگران فصل نهیمسئوالن کارخانه در جهت کاهش هز: درادامه گفتکارگر نیا

 .کرده اند لیتعط



حقوق و  چگونهیماه سال گذشته ه یما از د یکارگران رسم یفعل طیشرادر  نکهیا انیکارگر با ب نیا

کارخانه هم از آبان و آذر سال گذشته  یو شرکت یکارگران فصل: ،اضافه کرداند نکرده افتیدر یدیع

 .نگرفتند ییایحقوق و مزا چیتاکنون ه

و کسب در آمد به کار  یاز کارگران کارخانه قند فسا در حال حاضر برا یاریبس:درخاتمه گفت او

 .مهاجرت کرده اند..... و  زدیاستان ها و شهرها مانند کرمان، بندرعباس،  گرید

 ییستاد اجراساختمان مقابل  با تجمع رشت نهیآد یمالباختگان مجتمع تجارازسرگیری اعتراضات *

 گیالن فرمان امام

اعتراضات دامنه دارشان  درادامه رشت نهیآد یمالباختگان مجتمع تجار اردیبهشت، 9روزسه شنبه 

 ییستاد اجراساختمان مقابل دست به تجمع بالتکلیفی چند ساله شان بدنبال پیش خرید واحده نسبت به 

 .گیالن درکالنشهر رشت زدند فرمان امام

 

 دیبه ام 99در سال  نهیمجتمع آد :به خبرنگاران گفته بود نهیمجتمع آد دارانیخر ندهینماپیش ازاین 

 گذشت اکنون اما بعد از . میکرد یداریرا خر نجایدر همان سال ا. ساخته شد  یتمع تجارمج کی جادیا

 .استمجتمع ساخته نشده  نیا هاسال

شدن  ییو نها لیموضوع معترض بوده و خواستار تکم نیبار نسبت به ا نیتاکنون چند: افرود یو

رشت به تهران  رین در مسم. میمدت هست نیخسارت عدم اجرا در ا زیواحدها و ن لیپروژه، تحو

 یبتوانم استفاده کنم و به زحمت فروشگاه راام تا حاصل دسترنج ام  دهیسالها زحمت کش. راننده هستم

 . ستیاالن مشخص ن تشیکردم که وضع یداریخر

رسد نه خسارت  یتمام شود اما اکنون نه به اتمام م 95مجتمع که تا سال  نیقرار بود که ا یبه گفته و 

 شود  یپرداخت م دارانیه خرب ریتاخ

از جمله . دارد یو مشکالت مختلف ستینکردن آن ن همجتمع فقط آماد نیمشکالت ا: وی اضافه کرد

درصد از کل  5 یکه هر کدام از آنها حاو میهر کدام از ما دو چک را به آنها به امانت داده ا نکهیا



چک ها را  نیاما ا. حدها به ما پس بدهندوا لیشده فروشگاه است و قرار بود زمان تحو یداریمبلغ خر

 . دادند مانکاریبدون اطالع به بازار و پ

 نکهیا انیبا ب النیدر استان گ هیفق یولوقت  ندهینما9996اسفند 96قابل یادآوری است که بتاریخ 

عنوان موقوفه اسالم   به نهیاست مجتمع آد یمعظم رهبردر دست مقامطور که موقوفات امام رضا همان

ما ساخته و  یعنوان موقوفه از سو رشت به نهیمجتمع آد: ،به خبرنگاران گفتنظام است اریر اختد

 .صاحب داشته باشد تا ردیگ یقرار م یاسالم ینظام مقدس جمهور اریدر اخت ینظر مقام رهبر ریز

akhbarkargari2468@gmail.com 
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