
 8931فروردین ماه  52اخبار وگزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 نسبت به اخراج وعدم پرداخت مطالباتکوثر یکارخانه کاش تجمعات اعتراضی کارگران -

و دشت  زهیهو یوزارت نفت، شهرها دهیاز جوانان و مهندسان دوره د یجمع تجمع اعتراضی -

 بت به بالتکلفی استخدامینس آزادگان

 لیسوخت گازوئ هیسهم زانیکم شدن مدراعتراض به دماوند  وندارانیکامتجمع اعتصاب و -

 کیطرح ترافتجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس ها وتاکسی های فرودگاه خمینی نسبت به نرخ  -

 شهر تهران یساختمان شورامقابل 

 استان تهران دنظریدادگاه تجد 41به شعبه  زاده میظشالق جعفر عضربه 03حکم ارجاع اعتراض به  -

 ماه بهشتیهفتم ارد در رانیا سندگانیدادگاه سه عضو کانون نوبرگزاری  -

 کارگر کارخانه قند کردستان 453بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 آسا لیس یها بارانبراثر راحمدیو بو هیلویکهگ استاندر یکارگر مزارع پرورش ماه033بیکاری -

 کارگران سد شفارودماه حقوق،عیدی وحق سنوات 2عدم پرداخت  -

 بیکاری کارگران بدنبال تعطیلی ونیمه تعطیلی کارگاه ها -پایمالی حقوق کارگران کارگاه های کفاشی -

 واگذاری کارخانه نساجی کرپ نازوبالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانش -

 بار  نیسوم یهپکو برامزایده شرکت  -

 ذای دانشجویان دانشگاه زابل نسبت به عدم توزیع یک هفته ای نانتحریم غ -

 پارس بر اثر سقوط از ارتفاع یکاشمصدومیت شدید یک کارگر کارخانه  -

 بازهم تیراندازی بسوی کولبران ومرگ یکنفرشان -

 نسبت به اخراج وعدم پرداخت مطالباتکوثر یکارخانه کاش تجمعات اعتراضی کارگران*

دراعتراض به اخراج وعدم پرداخت مطالبات دست به تجمع کوثر یکاش کارگران شتهطی روزهای گذ

 .سورمق زدند –جاده ابرکوه 43مقابل این کارخانه واقع دراستان یزد،ابرکوه کیلومتر

 79کارگران کارخانه کوثر ابرکوه از اسفندماه سال  یجیاخراج تدر به گزارش یک منبع خبری محلی،

تجمع پرداخت نشدن  نیا لیاز دال یکی: ل تجمعاتشان گفتیباره دالنه کوثر دراز کارگران کارخا یکی

 .کارگران است سوم کیحقوق چندماهه و اخراج 

 13نفر، در حال حاضر  23کارگر، اسفندماه سال گذشته  453 یبیاز تعداد تقر: در ادامه گفت وی 

 .اهند کردافراد را اخراج خو یمابق یدر مراحل بعد ادیز احتمال نفر و به

بی در زیر نظرتان را به گزارشی جالب وخواندنی بزبان کارگران درباره وضعیت دردناکشان و

 :توجهی مسئولین امر جلب میکنیم



 :کوثر یکارخانه کاشفرازهایی از کارگران 

 یشهر برا نیمسئول یامروز که برخ: کارخانه کوثر ابراز کرد  کارگر :کوثر یکارخانه کاشکارگر*

 یکس ستیو متأسفانه بنا ن دهند یمده بودند همانند گذشته فقط وعده بهتر شدن اوضاع را مآ یریگیپ

فقط زمان  نیمسئول یبعض .رندیگ یم دهیرا ناد کارگر حقوق شهیهم. او باشد یجانب کارگر و حام

د که در یتیریاز مد. وجود دارد یو کارگر یا کارخانه شوند یو تازه متوجه م کنند یتجمع مراجعه م

که اگر  رود، یم یاست چه توقع دهیرا نچش... بودن و لهیوس یب ،یکاریب ،یا خانه یب ،یپول یب

 .کرد یما را درک م تیوضع دبود الاقل چند درص نیرازایغ

وجه  دیتجمع کن دینبا ندیگو یو م رسد یفقط به کارگران م نیزور مسئول :کارگردیگراین کارخانه*

. دیدرد کارگر را بفهمد و بپرسد چرا تجمع کرد خواهد ینم کس چیه. شهرستان ندارد یبرا یخوب

 دیاگر بدان د؟یکن یچه م فتد،یب ریبه تأخ انیو کارفرما رانیاز شما مد یکیماه  کیانصافاً اگر حقوق 

 .دیکن یچه م دیشو نینش خانه دیسال خدمت ناگهان با نیبعد از چند

روز  نیا گاه چیه یول دهند، یرا م ندهیوش آخ یهر بار وعده روزها :کارگر دیگر این کارخانه

هستند تا  انیکارفرما یحام شتریب نیمسئول. دیآ ینم شیپ یدیو اتفاق جد رسد یموعود فرانم

 .کارگران

 یبرخ یول میخر یاست ما همه ضررها را به جان م یمتأسفانه دردآورتر از همه دردها زمان

 دیبرو دیکارکن دیتوان یاگر نم ند؛یگو یکارگران م به طیبدون درک کردن شرا درد یمرفه ب نیمسئول

 .گرید یجا

اندرکار به بهانه فعال بودن کارخانه  و عوامل دست نیمسئول یبرخ :دیگرکارگرکارخانه کاشی کوثر*

آن روشن باشد، تا هرسال بتوانند  یها و کوره دیتول یها از خط یکی شهیهم یمتیتالش دارند به هر ق

 ها ونیلیکند، بلکه روزانه م یرا دوا نم یبودن درد ظاهر زنده به نیا. کنند افتیدر یشتریب التیتسه

 .کند یتومان ضرر وارد م

 :متن گزارش

در حال حاضر کارخانه با دو : سال سابقه کار، اظهار کرد  5کارخانه با  نیحسن نژاد کارگر ا عباس

 فتدیاتفاق ب نیموش کنند، که اگر اآنها را خا خواهند یم رسد یکوره روشن فعال است، که به نظر م

 ییها خسارت زیخاموش و روشن کردن ن نیا. کنندکه مجدداً آن را روشن  کشد یماه طول م کیحدود 

 .توجه است که قابل کند یوارد م

سهام آن  انهیکارخانه خاورم نیتر با عنوان بزرگ یاست که روز یا کوثر کارخانه یکاش:  وی افزود

 تیبا ظرف یدیمرکز تول نیکه چن ستیاکنون منصفانه و عادالنه ن. دیرسمیفروش در سراسر کشور به 

 مهین ای رفعالیشده است غ یگذار نام دیکه به نام رونق تول ینفر، در سال 033 یال 033 ییزا اشتغال

 .فعال باشد

 نیبه هم ندشایاخراج شدند که ام یونیلیم یها یمطلب که اکنون کارگران با بده نیبر ا دیبا تأک ،یو

به کارگران پرداخت  75گذشته حقوق معوقه سال  دیبا صدها اصرار شب ع: حقوق معوقه بود، افزود 

 نیلصورت گرفت مسئو یتی، هر بار نارضا(نکردند افتیحقوق در 79کارگران  یهرچند برخ)شد 

 .شود یگفتند؛ بهتر م



 یها شهرستان و شهرستان نیهمتر که پس از کوثر در  کوچک یها کارخانه: کرد بیان  کارگراین 

 نیا یکردند ول دایروز توسعه پ ماندند و روزبه یبر قوت خود باق دیاحداث شدند، با رونق تول گرید

درواقع . است یلیدر حال تعط یدیتول یها و دستگاه زاتیتجه نیبهتر د،یخط تول 42کارخانه با عنوان 

 .آور تر است دردآورتر و خسارت ،یبودن از مرگ حتم جان مهین نیا

به  کس چیمشکالت داشته باشد، چرا ه قدر نیا دیدر حوزه صنعت و تول دیچرا ابرکوه با: گفت وی 

. نفر و امروز همه ما را اخراج کردند 13 شینفر، چند روز پ 23از اواخر سال گذشته . ستیفکر ن

 تر تیفیباک صدصددر جانیامکانات ا رایاست نه کمبود خاک و اعتبار، ز تیریاز ضعف مد یناش ها نیا

 .ها است کارخانه گریاز د

 یبرا یوجه خوب دیتجمع کن دینبا ندیگو یو م رسد یفقط به کارگران م نیزور مسئول: کرد  حیتصر یو

انصافاً اگر حقوق . دیدرد کارگر را بفهمد و بپرسد چرا تجمع کرد خواهد ینم کس چیه. شهرستان ندارد

سال  نیبعد از چند دیاگر بدان د؟یکن یچه م فتد،یب ریبه تأخ انیرفرماو کا رانیاز شما مد یکیماه  کی

 د؟یکن یچه م دیشو نینش خانه دیخدمت ناگهان با

هر بار وعده : عنوان کرد  انهیخاورم یکارخانه کاش ساله در0با سابقه کاری  یروح محمدحسن

 شیپ یدیو اتفاق جد درس یروز موعود فرانم نیا گاه چیه یول دهند، یرا م ندهیخوش آ یروزها

 .هستند تا کارگران انیکارفرما یحام شتریب نیمسئول. دیآ ینم

و  نیمسئول ییاعتنا یب جهیامروز نت یتینارضا: کوثر ادامه داد  یکارگران کاش نیتر از باسابقه یکی

 .وحقوقشان دفاع کنند اند تا از حق کارشده به کارخانه است که خود کارگران دست تیریمد

 نیامرارمعاش خانواده هم یبرا دشیکارگر مرد با زن و چند فرزند که همه ام: کرد  دیأکت یروح

 نیگزیاطراف جا یها خانم از شهرستان یکردند و تعداد رونیاست را از کارخانه ب زیحقوق ناچ

حقوق و  یآن متوجه شهروندان است، ول یبهداشت یکه در ابرکوه و همه ضررها یا کارخانه. اند کرده

 !عدالت؟ نیکجا است ا. است یربومیآن به نفع افراد غ یایمزا

 نیفرورد 49افراد را از  یبعض)تمام  مهیمعوقه، عدم حق ب یایاز حقوق و مزا هیضمن گال ،یو

است ما همه ضررها را به جان  یمتأسفانه دردآورتر از همه دردها زمان: ، افزود (کردند مهیامسال ب

اگر  ند؛یگو یبه کارگران م طیبدون درک کردن شرا درد یه بمرف نیمسئول یبرخ یول میخر یم

 .گرید یجا دیبرو دیکارکن دیتوان ینم

 یفعل طیدر شرا ها یکاریب شیافزا نیهم ،یسرقت و دزد شیافزا یلیاز دال یکی: کرد  حیتصر یروح

را  ف،یخصوص قشر متوسط و ضع نامساعد اقشار مختلف جامعه به یاقتصاد تیاست که وضع

 .کند یم تر یروز بحران هروزب

علت اخراج کارگران : کوثر ابرکوه اظهار کرد  یزاده اُپراتور خط لعاب کارخانه کاش حسن محمدجواد

مختلف  یها است، که هرروز به بهانه تیریضعف مد ،یسال جار لیماه سال گذشته و اوا نیدر آخر

 .گذارند یضعف سرپوش م نیا یبر رو... فقدان خاک، اعتبار و

اگر : شده است، گفت  آخر سال گذشته اخراج کارگران شروع یها از ماه نکهیبا اشاره به ا زاده، نحس

قرار بود در . کنند یدارند واگذار نم ییکه توانا گرانیندارند چرا کارخانه را به د تیریواقعاً توان مد

 .اخراج شدند زین یگریدتعداد . چیشوند، نشدند ه یریکارگ سال گذشته به یکارگران اخراج دیسال جد



شکن  همچنان که تاکنون دستگاه سنگ رسد یو قطعات کارخانه به فروش م زاتیکم تجه کم: افزود  یو

 دهیچون هر بار شن ،یبه بهانه بده دیشا)به علت  42و  44 یها کوره و خط ،یبند پرس، دسته ،یاسپر

حق  نجایا راگ. است دهیه فروش رسب یبده( شده است کارخانه پرداخت نیکالن به ا یالتیتسه شود یم

 .کارخانه آن باشد نیتر وروز بزرگ حال نیا دیاست چرا با یابرکوه و جوانان ابرکوه

کارخانه و  نیا یبرا یفکر اساس دیشهرستان و استان با نیمسئول نکهیبر ا دیبا تأک زاده حسن

 یتنها برا شده است، نه یانداز هرا یتومان 933که با دالر  یا کارخانه: کارگرانش داشته باشند، گفت 

مثال  عنوان به. )راهگشا نبود بلکه نتوانست اقساط معوقه خود را هم جبران کند کارانشیشهرستان و ب

 .(و متروکه شده است رفعالیکارخانه اکنون غ نیا یها تنها هتل ابرکوه به خاطر برنامه

اندرکار به بهانه فعال بودن  عوامل دست و نیمسئول یبرخ: کوثر عنوان کرد  یکارخانه کاش اُپراتور

آن روشن باشد، تا هرسال  یها و کوره دیتول یها از خط یکی شهیهم یمتیکارخانه تالش دارند به هر ق

کند، بلکه روزانه  یرا دوا نم یبودن درد ظاهر زنده به نیا. کنند افتیدر یشتریب التیبتوانند تسه

 .کند یتومان ضرر وارد م ها ونیلیم

 نیتر عنوان بزرگ به دیخط تول 42کارخانه کوثر با  یانداز سال از راه نیحدود چند: کرد  دیتأک یو

کارگران . سه خط آن فعال بوده است ایدو  ک،یها فقط  سال نیدر ا یول گذرد، یم انهیکارخانه خاورم

بازهم کار ساختند و کارکردند و ...( کفش و یب لباس، یحقوق، ب یب ،یپول یب) طیشرا نیبا بدتر

 .کنند یم

شاغل هستند،  نکهیا دیسال کارکردن به ام کیکارگران پس از  نیاز ا یاریبس: شد  ادآوری زاده حسن

 .شدند زیاخراج سورپرا( کننده طعنه خوشحال به)صاحب فرزند شدند و امروز با خبر  ایکرده و  ازدواج

خط  1به  دیخط تول کیو از  وندش یکوثر نم یکه انگشت کوچک کاش ییها به کارخانه ،وی افزود

در ... آب، برق، گاز و ازیشهر ابرکوه، امت ییاینقطه جغراف نیبهتر: اشاره کرد و افزود  افتند،یارتقاء 

شهر  نیا هروندانسود و منفعت که به کارگران و ش یاز اندک غیدر یکارخانه است ول نیا اریاخت

 .کند یسقوط م شتریبرسد و هرروز ب

ماه  2کارگران حاضرند : گفت  ست،ین شیب یا بازار فروش نداشتن بهانه نکهیا انیبه ب انیدر پا ،یو

 42دلسوز و توانا بتوانند،  تیریکردن مد نیگزیبا جا ربط یدر عوض مسئوالن ذ یباشند ول لیتعط

 .نجات دهند یفیکرده و آنها را از بالتکل یانداز را راه دیخط تول

را  نجایتاکنون سابقه کار در ا 73کوثر که از سال  یکارخانه کاش فالح سرپرست واحد برق درضایحم

نداشتن  رو،یو ن تیریمد ضیتعو نیا. شود یبدتر از روز قبل م طیهرروز شرا: کرد  انیدارد، ب

 .کنند یم یاست که سر کارگران خال ییها بهانه( شکن، خاک دستگاه سنگ) زاتیاعتبار و تجه

و الزم و نه به خود کارخانه  یکاف یایو مزا طینه شرا ،یسابوح نه حقوق درست: افزود  فالح

 نجایکه ا یافراد. قرض گرفتن پول دراز است یهمه برا شیهمه کارگران دستشان پ. کنند یم یدگیرس

 .در شهر ندارند یاعتبار گونه چیه کنند یکار م

کارگر  فهمند یم یوقتچون  میبا مانع روبرو هست یبانک التیگرفتن تسه یبرا یحت: اذعان کرد  یو

ضامن شدن  یبرا میکن یمراجعه م گرانیهم که به د یزمان اور،یضامن معتبر ب ندیگو یم میکوثر هست

 .دیپرداخت اقساط را ندار ییتوانا دیکن یکارخانه کار م نیشما که در ا ند؛یگو یم



به منزل  ینیریجعبه ش کیفقط با  یهمگ دیشب ع: کوثر گفت  یواحد برق کارخانه کاش سرپرست

از حقوق معوقه سال  یمقدار ،یدادستان یریگیبا حضور و پ. اند نکرده افتیدر یاصالً حقوق. رفتند

 .تندنداش یافتیمشغول شدند اصالً در 79که سال  ییکردند و آنها افتیرا در یو لباس فرم کارگر 75

: سال سابقه کار گفت  5کوثر ابرکوه، با  یاز کارگران کارخانه کاش گرید یکی یمانیسجاد سل دیس

 یناآشنا برا یا و سنوات واژه یدیع نکهیعالوه بر ا. شود یهرسال اوضاع بدتر از سال قبل م

 .کنند یبا کابوس اخراج شدن امرارمعاش م ریاخ یها کارگران شده است در ماه

ضاع کرده و او یکه تاکنون حاضر نشدند از کارخانه سرکش یو عوامل ریمد: کرد  انیب یمانیسل

سال سابقه کار اخراج شدند،  7با  یکارگران. است یتیریمشاهده کنند، چه مد کیکارگران را از نزد

 .را ندارند گرید یدر جا یاستخدام و قرارداد تیموقع گریکه با توجه به سنشان د

بدتر  یبازار سر به فلک گذاشته و اوضاع اقتصاد یها متیروز ق روزبه نکهیبا اشاره به ا ،یو

 لحظه کی تواند ینم کس چیاست، ه آور هیندارد بلکه گر دنیوروز کارگران د حال نیا: افزود  ود،ش یم

 یبرا دیباو  کارشدهیسال سابقه کار ناگهان از کار ب نیتصور کند که با چند یکارگر یخودش را جا

 .هر کس دراز کند شیدستش را پ یلقمه نان

آمده بودند همانند  یریگیپ یشهر برا نیمسئول یرخامروز که ب: کارخانه کوثر ابراز کرد  کارگر

او  یجانب کارگر و حام یکس ستیو متأسفانه بنا ن دهند یگذشته فقط وعده بهتر شدن اوضاع را م

 .رندیگ یم دهیرا ناد کارگر حقوق شهیهم .باشد

کارگران  یبرخ: نداشتند، گفت  یافتیدر 79کارگران در سال  یمورد که برخ نیا انیضمن ب ،یمانیسل

نشده است  دشانیعا یکردند سود افتیرا اکنون در 75حقوق معوقه سال  نلار ونیلیم 443که  زین

تور  44 توانند یامسال احتماالً م یبخرند ول دیپرا کیمبلغ در آن سال مثالً  نیبا هم توانستند یچراکه م

 .برابر شده است نیتورم چند یاضافه نشده است ول ایحقوق و مزا رایز. کنند یداریخر ازیپ

مراجعه کردند که با  گرید یدیتول یاشتغال به واحدها یبرا نجایکارگران ا یتعداد: افزود  یو

که  رخواریبچه ش. کند یریکارگ جرأت نکرد آنها را به یکوثر کس یعوامل کاش یسفارش برخ

 .کند یو اخراج شدن را درک نم یپول یب

و تازه متوجه  کنند یفقط زمان تجمع مراجعه م نیمسئول یبعض: خاطرنشان کرد  انیدر پا یمانیسل

 لهیوس یب ،یکاریب ،یا خانه یب ،یپول یکه درد ب یتیریاز مد. وجود دارد یو کارگر یا کارخانه شوند یم

ما را  تیوضع دبود الاقل چند درص نیرازایکه اگر غ رود، یم یاست چه توقع دهیرا نچش... بودن و

 .کرد یدرک م

 نیا لیاز دال یکی: باره دالیل تجمعاتشان گفتاز کارگران کارخانه کوثر در یکیر جعفرپو محسن

 .کارگران است سوم کیتجمع پرداخت نشدن حقوق چندماهه و اخراج 

 13نفر، در حال حاضر  23کارگر، اسفندماه سال گذشته  453 یبیاز تعداد تقر: در ادامه گفت وی 

 .افراد را اخراج خواهند کرد یابقم یدر مراحل بعد ادیز احتمال نفر و به

کوثر مشغول به کارشده  یدر کاش 70کارخانه که از سال  یها از بخش یکیپورزارع سرپرست  رضا

 ام یکرده بودم، اکنون اوضاع زندگ نهیهز گرید یسال عمرم را در جا 5 نیاگر ا: کرد  انیاست، ب

 .کردم یانداز م پس یا هیبهتر بود و سرما



امرارمعاش  یسخت کارگران به نیکه همه ا ستین یموضوع شوخ نیا نکهیبر ا دیأکبا ت پورزارع،

با  دیسال جد لیاست که هر بار اوا نیا مینرفت نجایها ازا سال نیدر ا نکهیعلت ا: گفت  کنند، یم

 .کردند یکارگران را پابند م یبه هر نحو ط،یبهبود شرا اساس یب یها وعده

ما سه برابر  هیسرما شد، یموقع خودش پرداخت م هرسال به یایزااگر حقوق و م: اظهار کرد  یو

 2ارزش پول ما نسبت به . دارد یکردن واقعاً چه سود افتیرا در 75حقوق معوقه سال  70بود، سال 

 .کمتر شده است یو حت سوم کیحدود  شیسال پ

 یها در حوزه یبده ونیلیم نیکه امروز اخراج شده است حداقل چند یهر کارگر: افزود  پورزارع

 نجایا لحظه کیفکر  یحت. دهد ینم تیاهم یکس یول میبارها مشکالت را بازگو کرد. مختلف دارد

ه یتوقع دارند کارگر سکوت کند و گال شهیهم یسخت است ول نیمسئول یبرا طیشرا نینشستن با ا

 .نکند

کوثر اداره نخواهد شد بلکه  یامور کارخانه کاش ستم،یس نیو ا تیریروند مد نیبا ا: کرد  دیتأک یو

 نیمسئول نیکاش هم. است یبحران زیاکنون ن کماکان که هم شود، یم تر یهرروز اوضاع بحران

 .است رید یلیارائه کنند فردا خ یمربوطه امروز راهکار

 نیبرازنده مسئول یدیواحد تول کیسه ماه در  یکارگر ط 03اخراج حدود : شد  ادآوریسرپرست  نیا

 دیرونق تول نیا ایشده است، آ یگذار نام دیکه به نام رونق تول یانصافاً در سال. ستیابرکوه نشهرستان 

 !؟یکاریرونق ب ایاست 

بودن  ادیبهمن سال گذشته به بهانه ز 4 خیکه با حدود سه سال سابقه کار در تار یکارگر یقربان دالهی

 یسال اقتصاد نیبدتر دانند یکه همه م 79هم در سال  شدن آن کاریب: اخراج شد، عنوان کرد  رو،ین

سخت  یلیخ کرد، یم ینینامساعد بر دوش قشر متوسط و کارگر سنگ طیشرا نیفشار ا نیشتریبود و ب

 .است

از کارخانه اخراج شدم، چون پدرم فوت شدند اکنون  ادیز یها یاوضاع با بده نیدر هم: گفت  یقربان

و کار  مهیاداره ب ،یدادگستر یها هرروز پله. واده هستمسرپرست خان یا مهیمنبع درآمد و ب چیبدون ه

 .شود یم دایپامثال ما  یبرا یریکارگ به ایاستخدام  تیسال سن کجا موقع 29با . کنم یم یرا ط

از  یکیکنند، که  یانداز همت کنند و مجدداً کارخانه را راه  مربوطه شهرستان نیمسئول: افزود  یو

 فیتکل ایدهند  رییرا تغ تیریمد ای. کارخانه است نیابرکوه هم ییزا شتغالو ا یرونق و آبادان یها راه

 .ابدیما هم ادامه  یکارگران را مشخص کنند، تا زندگ

که  انهیکارخانه استان، کشور و خاورم نیتر کوثر ابرکوه بزرگ یکارخانه کاش: کرد  حیتصر یقربان

شده است،  عنوان دیکه به نام رونق تول یم در ساله کند آن یریکارگ افراد را به یادیتعداد ز تواند یم

 افتیبه دنبال در اراتدر پله اد ینفس بزند و جوان ابرکوه نفس ،یربومیغ یروین 13تنها با  دیچرا با

 .باشد ساله کی یکاریب مهیحق ب

و دشت  زهیهو یوزارت نفت، شهرها دهیاز جوانان و مهندسان دوره د یجمع تجمع اعتراضی*

 سبت به بالتکلفی استخدامین آزادگان



و  زهیهو یوزارت نفت، شهرها دهیاز جوانان و مهندسان دوره د یجمعفروردین ماه،25روز یکشنبه 

تجمع  زه،یتوسعه نفت هو یمقابل شرکت مهندسدراعتراض به بالتکلیفی استخدامی  دشت آزادگان 

 .گو پرداختتجمع کنندگان با آن ها به گفت نیبا حضور ب یانتظام یروین .کردند

و با وجود گذراندن دوره دو ساله  میهست یما بوم: گفتندیک رسانه محلی  خبرنگار به کنندگان تجمع

 .مینگرفت جهیو نت ستین یاما تا االن خبر میمنتظر وعده استخدام هست

 لیسوخت گازوئ هیسهم زانیکم شدن مدراعتراض به دماوند  وندارانیتجمع کاماعتصاب و*

 هیسهم زانیکم شدن مبدنبال شهرستان دماوند  داران ونیکامردین ماه،جمعی ازفرو21روز شنبه 

بعثت  یمتر03در بلوار دست از کار کشیدند وبا به صف کردن کامیون هایشان  لیسوخت گازوئ

 .این شهرستان اعتراضشان را بنمایش گذاشتند الوندیگ

متاسفانه : ، گفتمنبع خبری محلیخبرنگاریک به  نیاز معترض یندگیداران به نما ونیاز کام یکی

 .کرده است دایکاهش پ نیسنگ یها نیبه ماش یرسان روال سوخت

 ند،ینما یکار درآمد خود را کسب م نیاز افراد از کنار ا یادیز یتعداد نکهیبا توجه به ا: افزود یو

 .میسوخت دار هیاختصاص سهم یتقاضا

 کیطرح تراف نسبت به نرخ فرودگاه خمینیتجمع اعتراضی رانندگان مینی بوس ها وتاکسی های *

 شهر تهران یساختمان شورامقابل 

 ینیفرودگاه خم یها یبوس ها وتاکس ینیرانندگان م فروردین ماه،جمعی از25روز یکشنبه 

 زدندشهر تهران  یساختمان شورا مقابل دست به تجمع کیطرح ترافدراعتراض به نرخ 

که  دیو زوج و فرد بوده و اعتراض آنها به دستم رس کیافافراد در مورد طرح تر نیاعتراض ا: گفت

شاءهللا  و ان کنند یم یرسموضوع را بر نیا یخانیعل یام؛ آقا حمل و نقل ارجاع داده ونیسیآن را به کم

شهر آمد عمل  یکه از شورا یو به نظر قطع رسد یشهردار م کیبه دست معاون حمل و نقل تراف

 .کند

 استان تهران دنظریدادگاه تجد 81به شعبه  زاده میشالق جعفر عظضربه 90حکم اعتراض به ارجاع *

ارجاع  استان تهران دنظریدادگاه تجد 41به شعبه  زاده میشالق جعفر عظضربه 03حکم اعتراض به 

 .شد

 تیصدور محکوم رویپ: گفتبه خبرنگار رسانه ای  ،زاده میجعفر عظ لیوک،یفروغ یجدار یمحمدعل

و  میصادره اعتراض کرد یاز زندان، به را بتیضربه شالق به اتهام غ 03 به زاده میجعفر عظ

 .استان تهران ارجاع شد دنظریدادگاه تجد 41به شعبه  یخواه دنظریتجد فروردین،25یکشنبهروز

 ماه بهشتیهفتم ارد در رانیا سندگانیدادگاه سه عضو کانون نوبرگزاری *

رضا خندان و  ن،یبکتاش آبت رانیا سندگانیکانون نوقرار است که دادگاه سه عضو  بهشتیهفتم ارد

که  رسد یبه نظر م یاردیلیم ۳ قهیرو و وث شیپ نیباژن برگزار شود، با توجه به اتهامات سنگ وانیک

با  دینبا. است انیب یبر آزاد دیشان تاک باشد که تنها گناه سندهیسه نو نیدر انتظار ا ینیاحکام سنگ

و هم  برد یرا به محاق م انیب یباز کرد که هم امر آزاد ینیور احکام سنگصد یراه را برا یتفاوت یب

بر  دیو با تاک انیب یآزاد یها مبارزه برا که در صف اول سال کند یرا با خطر مواجه م یافراد یزندگ



را بر خود هموار کرده  یاریبس یها نجاحاد جامعه ر گریو د سندهینو یبرا یامر نوشتن و لزوم آزاد

 .اند

 کارگر کارخانه قند کردستان 820بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

 5كیلومتر درسقزواقع درفازاول شهرک صنعتی کارخانه قند کردستان روز از سال جدید 25با گذشت 

 .کارگرش دربالتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر می برند453شروع بکار نکرده است وجاده بوكان 

به  دیخ به علت عدم شروع بکار کارخانه در سال جدعامل کارخانه قند کردستان در پاس ریمد

حوزه با مشکل  نیما شکر است که متاسفانه در ا ازین نیمهمتر: گفتیک رسانه محلی خبرنگار 

و شرکت  یشکر خام، در انحصار وزارت جهادکشاورز هیو واردات ماده اول نیتام م،یمواجه هست

کارخانه تعلق نگرفته و کماکان منتظر  نیبه ا یا هیسهم چیاست، اما هنوز ه رانیا یدولت یبازرگان

 . میهست هیسهم صیتخص

استفاده از  نیو کمتر یکار فتیش کیتنها در  تیبا وجود فعال زیدر سال گذشته ن: کرد حیتصروی 

دو نهاد  نیا قیکارخانه از طر نیا ازیدرصد شکر خام موردن 03موجود، کمتر از  لیو پتانس تیظرف

 .افتیاختصاص 

 یریگیآنان قول پ: گفت م،یمشکل را به مسئوالن شهرستان و استان اطالع داده ا نکهیا انیبا ب یو

 .حاصل نشده است یا جهیتاکنون نت یرا داده اند ول ییها

 آسا لیس یها بارانبراثر راحمدیو بو هیلویکهگ استاندر یکارگر مزارع پرورش ماه900بیکاری*

ماه  نیودرفر نیمه اول یآسا لیس یها باران با اشاره به راحمدیوو ب هیلویکهگ یاجتماع نیتام رکلیمد

 نیکارگر شاغل در ا033: گفت،استان  نیدر ا یمزرعه پرورش ماه 453یلیتعط ایخسارت و  جادیاو

 .شدند کاریها ب کارگاه

با در نظر گرفتن  یاجتماع نیشعب تام:  افزود یوفروردین،25بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یکاریب مهیب یکارگاه مقرر یگزارش بازرس ایکارگران و  نیا 79بهمن سال  ای ید مهیحق ب ستیل

 .کنند یبرقرار م یکاریب مهیرا بر اساس ضوابط مقرر در قانون ب طیشرا یافراد دارا

 کارگران سد شفارودماه حقوق،عیدی وحق سنوات 5عدم پرداخت *

سنوات کارگران سد  حقو یدیع ، 79اسفند ماه سال حقوق بهمن و  د،یروز از سال جد 25با گذشت 

 .پرداخت نشده استشفارود رضوانشهر

 :نوشتیک رسانه محلی  یبرا یامیاز کارگران سد شفارود رضوانشهر در پ یکی

سنوات و حقوق بهمن و اسفندماه خودمون از شرکت  ،یدیو هنوز ع میشفارود هست از کارگران سد ما

متأسفانه تا به امروز  میکرده اما همچنان طلب دار رییپروژه تغ نیا ییادستگاه اجر نکهیبا ا انیژ

 ی؛ فرماندار لسمج ندهیچند بار به نما دم؛یو فقط وعده امروز و فردا شن مینداشت یافتیدر گونه چیه

تو کانال  کنم یخواهش م مینگرفت یجواب گونه چیمتاسفانه ه میشهرستان رضوانشهر مراجعه کرد

 .دیبرسون نیو به گوش مسئول دیخودتون بذار

 مه تعطیلی کارگاه هابیکاری کارگران بدنبال تعطیلی ونی -پایمالی حقوق کارگران کارگاه های کفاشی*



کارگران کارگاه های کفاشی از سطح پایین حقوقشان،کاهشش در سال جدید ،نداشتن بیمه وشرایط 

 .دردناک زندگیشان گزارش می دهند

سال  12از کارگران کارمزد است که  یکی زاده یقل رضایعلنبع خبری،فروردین یک م25به گزارش

العالج  یماریام و ب حرفه شده نیوارد ا یسالگ 43از : دیگو یاو م. کند یکار م یکفاش یها در کارگاه

 یو در حال حاضر به علت گران ستندین مهیاز کارگران ب کی چیو در واقع ه ستمیهم ن مهیهم دارم وب

هزار تومان حقوق 033 یا سال گذشته هفته لیکه در اوا یاست، در حال شدهارمان کم ک هیمواد اول

 433 یا کرده است حقوق ما به هفته دایپ شیبشدت افزا یزندگ یها نهیکه هز طیشرا نیدر ا گرفتم یم

 .کرده است دایهزار تومان کاهش پ

با نشان دادن  رم،یگ یحقوق مهزار تومان 133 انهیماه نکهیبر ا دیاز کارگران با تأک گرید یکی

هشت ماه است نتوانستم گوشت، برنج و مرغ بخرم : کند یدفترچه مربوط به ثبت حقوقش خاطرنشان م

 .میستیهم ن مهیب یو حت یگرید زیو نه چ یتیبسته حما هو ن مریگ ینه سبد کاال م

 هیاتحاد سیکه رئ یالو در ح ستندیعنوان به فکر ما ن چیبه ه هیمسئوالن اتحاد: دهد یادامه م یو

کارگران اقدام کند و با خارج کردن انحصار  مهیب یکه با ما داشت قول داد برا یا کفاشان در جلسه

 کی چیبه ه ابه کارمان رونق ببخشد ام دیتول هیخاص و ارزان کردن مواد اول یا بازار از دست عده

 .عمل نکرد شیها از قول

کنم اما  دیتول رانیا یدوست دارم برا: دیگو یدارد، م یل پراز کارگران که معلوم است د گرید یکی 

اتاق  کیرا در  لمیکردم و تمام وسا هیکرا یا خانه. ام شده دیاست که خودم هم نا ام دهیرس ییکار به جا

ادامه  میتوان یم یتا ک یزندگ یها نهیحقوق و هز نیبا ا. کنم یم یاتاق زندگ کیو خودم در  ختمیر

 م؟یبده

در  یاست که وقت دهیرس ییحرفه مشغول هستم اما حاال کار به جا نیدر ا یسالگ  42از : دیفزاا یم او

 .ام باشم معاش خانواده نیتأم یبرا یگریبه فکر شغل د دیام، با کار استاد شده نیا

خارج  دیاست و از چرخه تول یلیکفش رو به تعط دیتول یها از کارگاه یاریبسبنا بهمین گزارش،

 .اند مشغول به کار شده یموتور کیدر پ ایشده  کاریب ایها هم اغلب  کارگاه نیکارگران ا شوند؛ یم

 . فعال است دیدرصد تول 53کفش با  دیتول یها درصد از کارگاه 03حال حاضر تنها در

 یداریهزار تومان خر43اما اکنون با ارز باالتراز  شد، یوارد م یتومان0033قبالً با ارز  هیمواد اول

 .وبازار کفش راکد شود کفش باال برود متیق شود یموضوع موجب م نیا: کند یخاطرنشان م ود،ش یم

مردم و موجب  دیکفش سبب کاهش قدرت خر متیقابل توجه ق شیافزادرادامه این گزارش آمده است،

 .شده است راتیتعم یها برا آن شیگرا

کفش نو  دیخر دیاز افراد ق یاریو بساست  رکارانیبازار، رونق کار تعم یروزها نینکات جالب ا از

ها  شلوغ است که کفش رکارانیسرتعم یروزها به قدر نیا. کنند یم ریرا تعم ها یمیرا زده و همان قد

 .دهند لیتحو توانند یم یطوالن یها را در مدت زمان

 کرپ نازوبالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانش نساجی واگذاری کارخانه*



واقع کرپ نازنساجی در اواخرسال گذشته،کارخانه  وابسته به بانک ملت،ها  بهساز مشارکت نگیهلد

به دونفر با سهام را ازطریق مزایده ،جاده هرسین 9اده همدان، كیلومتر ج 23كرمانشاه، كیلومتر  در

 کارخانه پلمب شده یها سولهواگذار کرد وبنا به تغییر وتحوالت روند واگذاری درصدی 53

 .لیفی شغلی ومعیشتی بسر می برندوکارگرانش در بالتک

وابسته به  -ها  بهساز مشارکت نگیهلد رعاملیمد فروردین،25برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 م،یواحد را واگذار کن نیا 70تا قبل از سال  ده،یبار مزا ازدهیبعد از  میمجبور شد:گفت -بانک ملت

 .شد یم لیبه بانک تحم یادیز اریبس ییبر دارا اتیمال ،یدر صورت عدم واگذار رایز

 یدر برخ ها یسازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم با اشاره به سابقه واگذار سیرئ

 لیواحدها تعط نیا: ، گفت"غرب یفرش و نساج" ایو " ریکشم"کرمانشاه از جمله کارخانه  عیصنا

 .امدین رونیاز آنها ب یدیمحصول تول چیشدند و ه

نباشد که  نطوریا: سرنوشت دچار شود، افزود نیبه ا زیکرپ ناز ن میاجازه ده دینبا نکهیا انیبا ب او

 .برده شود گرید یها واحد به استان نیا آالت نیماش

و  رییتغ لیهم اکنون به دل نکهیا انیاستان هم با ب یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد یزیعز حسن

 .هستند فیکارخانه اکنون بالتکل نیکارگران ا: گفتکارخانه پلمب شده،  یها تحوالت سوله

 بار  نیسوم یهپکو برامزایده شرکت *

گذاشته  دهیبه مزا یساز یبار توسط سازمان خصوص نیسوم یهپکو برا نیسنگ زاتیتجه دیتول شرکت

 .شد

مالکانه سهام  اریکه اخت یساز یسازمان خصوصفروردین ماه،25رسانه ای شده بتاریخگزارش  رب

 یبار با انتشار آگه نیسوم یهپکو را دارد، برا نیسنگ زاتیتجه دیشرکت تول یدرصد ۰۶.۷

  .کرده است یواحد صنعت نیاقدام به فروش سهام ا یفراخوان عموم

حاصل از  اراتیدر نظر دارد به استناد اخت یساز یسازمان خصوص: فراخوان آمده است یآگه نیا در

 نیا. درصد از سهام هپکو اقدام کند ۰۶.۷۶معادل  یاگذاروکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و و

 درسهام قابل عرضه، منتشر شده و  هیپا متیق نییبالقوه و تع انیمتقاض ییبه منظور شناسا یآگه

در بازار فرابورس و مطابق با مقررات  ینسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابت ،یمرحله بعد

 .آن بازار اقدام خواهد شد

واحد  نیهپکو شکست خورده است و کارگران ا یواگذار نیشیپ یها است که تجربه یلدرحا نیا

  .سهام آن به کارگران هستند یواگذار ایشدن شرکت  یخواستار دولت یدیتول

با . واگذار شده بود درواطلسیبه شرکت ه گریکوثر و بار د یساز به شرکت واگن کباریتاکنون  هپکو

 تیریمد یساز یاستعفا داد و سازمان خصوص رعاملیسدهللا احمدپور مدا ۶۰ماه سال  یحال در د نیا

  .آن را به عهده گرفت

ها  کالس لیبه تشکنسبت دراعتراض پلدختر یدانشکده پرستار انیدانشجوتجمع دوباره وراهپیمایی  -

 زده لیدر منطقه س

ها  کالس لیبه تشکض نسبت دراعتراپلدختر یدانشکده پرستار انیدانشجوتجمع دوباره وراهپیمایی *

 زده لیدر منطقه س



به  اعتراضپلدختر در یدانشکده پرستار انیدانشجوفروردین ماه برای دومین بار،21روز شنبه 

وبدنبال عدم پاسخگویی لرستان تجمع کردند یدانشگاه علوم پزشکدر زده لیها در منطقه س کالس لیتشک

تجمعشان مقابل این مرکز قدرت در استان ادامه مسئوالن بطرف استانداری راهپیمایی راهپیمایی وبه 

 .دادند

 

دانشکده  انیاعتراض هفته گذشته دانشجو رویپفروردین،25برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

زده و  لیکالس ها در منطقه س یبر برقرار یلرستان مبن یپلدختر در دانشگاه علوم پزشک یپرستار

مجدد  یتجمع یروز گذشته با برگزار انیدرخواست، دانشجو نیمسئوالن دانشگاه به ا ییعدم پاسخگو

 .دانشکده اعتراض کردند نیا یکالس ها لیبه تشک



 

 تحریم غذای دانشجویان دانشگاه زابل نسبت به عدم توزیع یک هفته ای نان*

دانشجویان دانشگاه زابل اعتراضشان را نسبت به عدم توزیع یک هفته  فروردین،25ظهرروزیکشنبه 

جلوی سلف، بنمایش  ی بی نانشاننان درسالن غذاخوری با تحریم غذاوچیدن سینی های غذاای 

 .گذاشتند

 پارس بر اثر سقوط از ارتفاع یکاشمصدومیت شدید یک کارگر کارخانه *

 یصنعت کدر شهر واقع درپارس دیواری  یکاشیک کارگر کارخانه  فروردین،25ظهر روز یکشنبه

 .حین کار بشدت مجروح وبه بیمارستان انتقال یافت سقوط از ارتفاعبر اثر  نیالبرز استان قزو

 بازهم تیراندازی بسوی کولبران ومرگ یکنفرشان*

فروردین یک کولبردر مرز شهرستان براثر تیراندازی نیروهای سپاه جانش را ازدست 25روز یکشنبه

 .داد

بهمن  را یبخش الند خو یبلسور سفل یروستاساله اهل 21هویت این کولبر منابع خبری محلی،

 .،گزارش کردندیروشن

akhbarkargari2468@gmail.com 
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