
 8931مرداد ماه  5و  4اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز ممراس های بازداشتی

خدمت مقابل  انیپاتجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات  -

 سازمان برنامه و بودجه

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل کارگران کارخانه قند فسا اعتراضات ادامه  -

 فرمانداری ویژه

 ایجاد جو رعب و وحشت در بیمارستان آریای رشت بدنبال اعتصاب کارکنانش -

 ساله کارگر معترض اخراجی معدن چادرملو برای بازگشت بکار 6بالتکلیفی  -

رفت وآمدها وعده و  رغمیداماش عل یکارگران کارخانه آب معدن یشتیومع یشغل یفیادامه بالتکل -

 دهایوع

 کارگرکارخانه سیمگون قزوین011عدم پرداخت ماه ها حقوق  -

 خوابگاه هیبه تخلنسبت  ینیخم یالملل نیدانشگاه ب انیاعتراض دانشجو -

 دربابل براثر تصادف وانت حاملشان یکارگرکشاورز3شدن  یکشته و زخم -

خدمت مقابل  انیپااعتراضی بازنشستگان فرهنگی نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات  تجمع*

 سازمان برنامه و بودجه

بازنشستگان فرهنگی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  مرداد ماه،جمعی از5صبح روز شنبه 

 .زدند بودجهمقابل سازمان برنامه و  دست به تجمع خدمت انیپابه عدم پرداخت بموقع مطالبات 

 



 :با باال بردن دست نوشته هایی  ازجمله تجمع کنندگان بنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،

پرداخت  انیفرهنگ پاداش»و«بازنشسته حق مسلم ماست پاداش»،«ردیپذ یذلت نم ردیمیم یفرهنگ»

 .خواسته هایشان را اعالم کردند«گردد دیبا

حالش بهم خورد و به  یروح یبر اثر فشارها شستگان حاضر درتجمعبنابهمین گزارشات یکی از بازن

 .منتقل شد مارستانیب

 ریتاخ: شان به خبرنگار رسانه ای گفتندخدمت انیپاتجمع کنندگان درباره عدم پرداخت بموقع مطالبات 

را است، ارزش آن  یریو پ یبازنشستگ یها سال یما برا دیخدمت که تنها ام انیدر پرداخت پاداش پا

کاسته  گذرد، یپاداش، هر ماه که م یبا توجه به نرخ تورم، از ارزش واقع دهد؛ یبه شدت کاهش م

 .بازنشستگان است مابه ضرر  ن،یو ا شود یم

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل کارگران کارخانه قند فسا ادامه اعتراضات *

 فرمانداری ویژه

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  درادامه اعتراضاتشان رخانه قند فساکارگران کامرداد، 5روزشنبه 

 .مقابل فرمانداری ویژه تجمع کردند

مرداد  01اند در  کارخانه گفته نیمسئول: حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت از کارگران یکی

 .کنند یرا مشخص م راتیتعم فیگرفته و تکل یا جلسه

 لیآالت و وسا آهن: گفت م،یگرد یبه کارمان برم یکه چه زمان ستیمشخص نهنوز  نکهیا انیباب یو 

 .شود یکه با پول آن چه م ستیکارخانه در حال فروش است و مشخص ن

حقوق ما را مشخص  فیو فروش کارخانه است حداقل تکل یاگر بنا به واگذار نکهیبا اشاره به ا یو

ساعته  84امروز از ما فرصت  یکه فرماندار میما دغدغه حقوق معوقه خود را دار: کنند، افزود

 .را گرفت یریگیپ یبرا

 قوز باالی قوز کارگران کارخانه قند فسا:درهمین رابطه

کارفرما قند فسا بجای متحقق کردن وعده اش مبنی بر پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد 

 .کارگران کارخانه را تعطیل کرد

تیرماه 48اعتراضات دامنه دارکارگران کارخانه قند فسا درسال جاری،قابل یاد آوری است که بدنبال 

تیرماه حقوق ماه های  30به کارگران پرداخت شد وکارفرما متعهد شده بود  حقوق ماه فروردین 

 .اریبهشت و خرداد را واریز کند

کارگران به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند فسا و عدم پرداخت حقوق چندین ماهه 

و خبرگزاری تسنیم نیز در چند گزارش به این   های استان شده آن در یک ماه اخیر بارها تیتر رسانه

 .موضوع پرداخت و تالش کرد که صدای رسایی برای کارگران این کارخانه باشد

دریافت نکرده و از فروردین ماه اعتراضات   حقوق خود را 79کارگران این کارخانه از اسفندماه 

ود را در قالب تجمع مقابل فرمانداری فسا اعالم کردند تا اینکه پس از وعده و وعیدهای بسیار در خ

تیرماه  30تیرماه حقوق یک ماه پرداخت شد و طبق وعده مدیر کارخانه بنا بود مابقی در  48تاریخ 

 .پرداخت شود



رداخت نشد بلکه بنابه گفته تیر نه تنها حقوق کارگران پ30بنابه گزارش رسانه ای شده،روز سه شنبه 

 .کارگران کارخانه از امروز اول مرداد تعطیل شد

ای به این اداره  مدیر کارخانه نامه: درهمین رابطه رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان فسا گفت

 .«تیرماه کارخانه به علت تعمیرات تا اطالع ثانوی تعطیل است 30از تاریخ »نوشته و اعالم کرده 

 رعب و وحشت در بیمارستان آریای رشت بدنبال اعتصاب کارکنانش ایجاد جو*

دراعتراض به کاهش حقوق   +رشت ایآر مارستانیکارکنان ب سه شنبه اول مرداد  بدنبال اعتصاب

،ابتدا خبر اعتصاب را تکذیب کردند وسپس با راه اندازی جو کار یاسالم یهمزمان با انتخابات شورا

ایی کارکنان اعتصاب کننده برای اخراجشان از کارمیخواهند مانع رعب  و وحشت مبنی بر شناس

 .شوند برای احقاق حقوقشان این واحد درمانی خصوصی کارکنان اعتراضات

دراعتراض به کاهش حقوق همزمان با انتخابات شورای  کارکنان بیمارستان آریا رشت  اعتصاب +

 !اسالمی کار

نفر از کارکنان 451نتخابات شورای اسالمی کار ،حدود صبح روز سه شنبه اول مرداد همزمان با ا

 .هزارتومانی حقوقشان دست از کار کشیدند 911تا511دراعتراض به کاهش  بیمارستان آریا رشت 

یکی از کارکنان معترض این بیمارستان در گفتگو با خبرنگاری با بیان اینکه در ماه های اخیر بارها 

در این ماه حقوق تمامی کارکنان بیمارستان بدون : می شد، افزودکارکنان کسر  بدون دلیل از حقوق 

 .هزار تومان کسر شده است و هیچ نظارتی بر این وضعیت وجود ندارد 911الی 511دلیل بین مبلغ 

بیش از یک سال است که کارانه و سایر مطالبات کارکنان نیز قطع شده است و هیچ : وی ادامه داد

آنهم در شرایطی که بیمارستان تمامی مبالغ از جمع حق خدمات . م نمی شودانجا پرداختی به کارکنان 

 .را از بیماران دریافت می کند اما یک لایر نیز به کارکنان پرداخت نمی شود

امروز سه شنبه اول مردادماه انتخابات شورای :یک منبع خبری محلی بنقل از یک منبع آگاه نوشت

کاندیدا کلید   نمایندگان اداره کار و دانشگاه و با حضور صبح با حضور 9اسالمی کار از ساعت 

 .خورد

در راستای تبلیغات کاندیداها در محل سالن کنفرانس بیمارستان جلسه گفتگوی خودجوشی بین بعضی 

 .کاندیداها و کارکنان جریان پیدا کرد

 ساله کارگر معترض اخراجی معدن چادرملو برای بازگشت بکار 6بالتکلیفی *

بازگشت به کار  یبرا زدیحل اختالف استان  اتیه جهیمنتظر ابالغ نت: دیگو یم نژاد یحسن بهرام

 .اخراج شده است 74هستم؛ او سال 

 ،طی گفتگویی با خبرنگار رسانه ای  مرداد5روز شنبه معدن چادرملواین کارگر معترض اخراجی 

 .کرد حیتشر« بازگشت به کار»روند پرونده خود را با درخواست 

بعد از اعتراضات کارگران چادرملو اخراج شده، شش سال است در انتظار صدور  74که در سال  او

 .بازگشت به کار است یی  نها یرا



در  گریبار د کیو  76بار در سال  کیداده؛  یعدالت به نفع من را وانیدوبار د: دیگو یم نژاد یحسن

جلسه حل  کیجلسه بدهند که  لیباره تشکدو دیحل اختالف با یها اتیه وان،ید ی؛ براساس را79سال 

کرد که  ذارواگ زدیحل اختالف استان  اتیرا به ه یریگ میخرداد برگزار شد و تصم 07 زدیاختالف 

 .اند را اعالم نکرده جهیجلسه داد اما هنوز نت لیتشک ریت 04 زین زدیحل اختالف استان  اتیه

 نیا میدواریام: ون کار، بازگشت به کار است؛ افزودخواسته من براساس مواد قان نکهیبر ا دیبا تاک او

 .شش سال به کارم در چادرملو بازگردم از به نفع من صادر شود و بتوانم بعد یبار را

وعده و  رفت وآمدها علیرغم داماش یکارگران کارخانه آب معدن ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی*

 وعیدها

 داماش یکارگران کارخانه آب معدن بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دهایوعده و وع رفت وآمدها رغمیعل

 .ادامه دارد

 انیپا نکهیبا اشاره به ا داماش یکارگران کارخانه آب معدن مرداد،5بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

عامل  وچند تن از مسئوالن شهرستان رودبار  ریبه همراه  مد یگروه مل نگیهلد یهفته گذشته اعضا

داماش آمده  یالقییداماش به منطقه خوش آب و هوا و  یکارخانه آب معدن تیوضع یسبرر یبرا

تعداد مسئول  نی، حضور ا دیخطوط جد یراه انداز یبراداده شده  یوعده ها رغمیعل: بودند، افزودند

 .نداشته است یوصول مطالبات عقب مانده کارگران در پ یبرا  یا جهینت چیه

از همکاران آنها در اعتراض به دست کم سه ماه  یگروه( ماه ریت)گذشته  کارگران، ماه نیگفته ا به

از کل  میماه و ن کیاعتراض سه روزه پرداخت  نیا جهیتجمع برگزار کردند که نت یمعوقات مزد

 +.مطالبات کارگران بوده است

با هدف   یدیواحد تول نیحمل بار ا ونتیخودرو کام 41فروش  یکارفرما برا میاز تصمآنها همچنین 

 .کردند یتیپرداخت مطالبات عقب مانده کارگران، ابراز نارضا

 م،یکارخانه مشغول به کار هست نیکه در ا یدر مدت زمان نکهیا انیبا ب ،داماش  یآب معدن کارگران

کارخانه هم  نیا ینگهدار یرا برا یادیز یو روح یمال یها انیماه مزد معوقه، ز نیچند رغمیعل

کشور  یمشکالت اقتصاد شیافزا اب میا توانسته یروز سالهاست با تالش شبانه: افزودند م،یا متحمل شده

پرداخت مطالبات عقب مانده  یکارفرما  قصد دارد برا رایاما اخ میکارخانه را حفظ کن یدیتول تیفعال

 حمل بار کارخانه را ونتیکام 33از مجموع  ونتیکام 41آالت،  نیچند دستگاه ماش دیکارگران وخر

 .به فروش برساند

آب  دیتول یبرا یدیآالت تول نیماش نیتر شرفتهیو پ نیبهتر یدارا یدیواحد  تول نیگفته آنها، ا به

وجود دارد که با  ینگران نیها مشغول کارند و ا دستگاه نیکارگر همزمان با ا81 است و تعداد  یمعدن

 تینه اشتغال و امنیکند زم یفراهم م اشتغال حداقل دو نفر را نهیخودروها که هر کدام زم نیفروش ا

 .افتدیکارگران شاغل به خطر ب یشغل

 ونتیدستگاه کام 41داماش مخالف فروش  یهمه ما کارگران کارخانه آب معدن نکهیا انیبا ب کارگران

را  ونتیدستگاه کام41 نیقصد فروش ا یکارفرما در حال: در ادامه افزودند م،یحمل بار کارخانه هست

 .دارد یوحمل آب معدن  ییجابجا یبرا ونهایکام نیمبرم به ا ازیارخانه ندارد که ک



برنامه  کینزد یا ندهیکردند قرار است در آ دیاز کارخانه بازد رایکه اخ ینیاظهارات مسئول بقط

 ونهارایکام نیهم کینزد ندهیکارفرما  در آ دیبا جهیدرنت افتد،یکار اتفاق ب یرویو جذب ن دیتول شیافزا

 .کند یداریآب خر ییجابجا یبرا متید برابر قبا چن

( در حد نو ونتیدستگاه کام 33)خودرو ها  نیکارخانه، در حال حاضرا نیاظهارات کارگران ا طبق

متعلق  یشده اقتصاد لیتعط  یاز بنگاه ها یکی  یخال  یسوله ها یکیدر  یلیسال است به دال نیچند

 . استفاده پارک شده انددر شهرک جمال آباد لوشان  بال یبه بانک مل

از فروش  یریجلوگ  یما کارگران برا  یریگیپ: کردند حیداماش در خاتمه تصر یآب معدن کارگران

 .ادامه خواهد داشت یمطالبات معوقه مزد یکارخانه و بروزرسان  نیاموال ا

 کارگران کارخانه آب معدنی داماش اعتصاب   خاتمه موقتی +

گران کارخانه آب معدنی داماش درپی پرداخت یک ماه از سه ماه حقوق تیرماه، کار43روز یکشنبه 

 .معوقه شان بطورموقتی به اعتصابشان پایان دادند

تیر،کارفرما با تامین کمی مواداولیه از کارگران خواست 07قابل یادآوری است که،روز چهارشنبه 

شدند وروز پنج شنبه برسر کاربرگردند ولی کارگران خواهان پرداخت حقوق عقب افتاد شان 

 .تیرماه به اعتصابشان ادامه دادند41

تیرماه، کارگران کارخانه آب معدنی داماش درباره اعتراضاتشان نسبت به 05پیش از این بتاریخ 

کارگر هستیم که در  ۰۳نزدیک به : بالتکلیفی معیشتی وشغلی به خبرنگار رسانه ای گفته بودند

 .نیم اما در حال حاضر بابت سه ماه مطالبات مزدی طلبکاریمک کارخانه آب معدنی داماش کار می

در حال حاضر شرکت آب معدنی : او در خصوص وضعیت تولید در کارخانه آب معدنی داماش، گفت

داماش با تمام ظرفیت نیروی انسانی تولید ندارد به طوریکه کارگران این کارخانه به صورت تک 

 .شیف مشغول کارند

مشکالت کارگران آب معدنی داماش پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی  از دیگر: وی افزود

 .است

به گفته وی، حدود یک الی دو ماه حق بیمه برخی کارگران آب معدنی داماش طبق استعالمی که از 

 .ایم، پرداخت نشده است اداره تامین اجتماعی شهرستان رودبار گرفته

این کارگران که دستمزد فروردین ماه خود را دریافت تیر،48بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

های  هنوز دو ماه مطالبت مزدی پرداخت نشده که مربوط به ماه: اند، در ادامه اظهار داشتند کرده

 .اردیبهشت و خرداد ماه است، از کارفرما طلبکاریم

کارگران را در چند به گفته آنها، کارفرما روز گذشته وعده پرداخت یک ماه دیگر از مطالبات مزدی 

بر همین اساس؛ تمامی کارگران از ساعت پایانی کار روز گذشته به کار خود . روز آینده داده است

 .اند و فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته  بازگشته

 کارگرکارخانه سیمگون قزوین811عدم پرداخت ماه ها حقوق *

 یگر ختهیآالت و قطعات ر ریکننده انواع ش دیتول کارگرکارخانه سیمگون قزوین011ماه حقوق04تا 6

 .پرداخت نشده است رشت نیجاده قزو 3 لومتریک واقع در



 خوابگاه هیبه تخلنسبت  ینیخم یالملل نیدانشگاه ب انیاعتراض دانشجو*

 هیدانشگاه در خصوص تخل نیمسئوالن ا میبه تصم ینیخم یالملل نیدانشگاه ب انیاز دانشجوجمعی 

 .ستندیدر فصل تابستان اعتراض کردند و حاضر به خروج از خوابگاه ن ییشجودان یها خوابگاه

 یطبق روال سال ها: گفت ینیخم یالملل نیاز مسئوالن دانشگاه ببنابه گزارش رسانه ای شده،یکی 

که  یومهندس یفن یدکترا یدوره  انیاست و فقط به دانشجو لیگذشته خوابگاه در فصل تابستان تعط

 یانیدانشجو زیباشند و ن یم یشگاهیامکانات آزما ازمندیهستند و ن یقاتینامه تحق انیپادرحال گذراندن 

 .شود یم دادهخاص باشند خوابگاه  طیشرا یکه دارا

 نهیاست وما بخاطر هز یوکتابخانه ا ینترنتیا ،یوانسان هیعلوم پا انیدانشجو قاتیاما تحق: افزود یو

خوابگاه را  دیو با میاز ارائه خوابگاه به آنان معذور( زخانه آب وبرق وفعال بودن آشپ)  یاقتصاد یها

 .کنند هیتابستان تخل التیدر فصل تعط

 کارگرکشاورزی دربابل براثر تصادف وانت حاملشان9کشته و زخمی شدن *

از  یکیدر  یحامل کارگران مزارع کشاورز کانیتراکتور و وانت پبراثر تصادف  کارگرکشاورزی3

 .کشته وزخمی شدندشهرستان بابل،  ییروستا یمحورها

حامل کارگران  کانیوانت پ یحادثه خودرو نیدر ا: خبر، گفت نیا حیدر تشر یقدم رضایعل سرهنگ

 ریمس نیتراکتور که در ا کیمرزون آباد به راهکال با  ییروستا یارتباط ریدر مس یمزرعه کشاورز

 . در حال تردد بود، برخورد کرد

در  کانیوانت پ یخودرو نانیاز سرنش یکیحادثه  نیبر اثر ا: کرد حین تصرراه مازندرا سیپل سیرئ

آنان در قسمت بار خودرو سوار شده  یخودرو که همگ نیا گرید نانینفر از سر نش 4دم جان باخت و 

 . منتقل شدند مارستانیبه ب یبودند مجروح شده و با حضور عوامل امداد

به  یکشاورزان در فصل برداشت محصوالت کشاورز تیعالراه مازندران با اشاره به ف سیپل سیرئ

 یکشاورز یها نیاز سوار کردن مسافر در قسمت بار خودرو و ماش: کرد هیکشاورزان، توص

خود  یآالت کشاورز نیماش یو شبرنگ بر رو یکنند و حتما نسبت به نصب عالئم هشدار یخوددار

 .اقدام کنند 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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