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 گردد دیآزادبا بودجه و برنامه سازمان مقابل ماه  بهشتیارد ستمیب شدگان بازداشتاز یبیحب محمد

 امام جمعه تیبروا کازرون ماه بهشتیارد62و62اعتراضات تعداد جان باختگان  -

ن با پایان گرفتن ضرب ازسرگیری تجمعات کارگران کارخانه هپکوبرای احقاق حقوق برحقشا -

 العجل

 ماه حقوق9دراعتراض به عدم پرداختشادگان  یکارگران شهرداراعتصاب وتجمع  -

 نسبت به عدم پرداخت حقوقاهواز یلوله ساز ه کارخانهبازنشستهفتمین تجمع اعتراضی کارگران  -

 مقابل کانون بازنشستگان شرکت نفت در اهواز

 توسط کارفرما شوید دیابزار تولفروش مانع : شتر نیپوپل رانیکارخانه ا کارگران -

 رابستند شهربابک -خاتم جاده هرات شهرستان  نیسنگ هینقل لیرانندگان وسا -

 کاوه یدو کارگر بر اثر انفجار کوره در شهرک صنعت یسوختگ -

 ناغان حین کاردراستخر یپرورش ماه التیش جان باختن کارگرجوان -

 امام جمعه تیبروا کازرون ماه بهشتیارد61و62 اعتراضات جان باختگانتعداد 

نفر اعالم 3این شهر را ماه بهشتیارد62و62اعتراضات امام جمعه کازرون، تعداد جان باختگان 

 .کرد

 62و62اعتراضات تعداد جان باختگان  خرسند اردیبهشت،33براساس گزارش منتشره بتاریخ

 .دبرگزار خواهد ش جنازه آنها روزسه شنبهنفرذکرکرد وافزود تشییع 3این شهر را ماه بهشتیارد

روز بیست ونهم اردیبهشت،تعدادجان  استان فارس یکل دادگستر سیرئ قابل یادآوری است که

 .نفر اعالم کرده بود6باختگان اعتراضات اخیر کازرون را 

 لضرب العجگرفتن پایان با ازسرگیری تجمعات کارگران کارخانه هپکوبرای احقاق حقوق برحقشان  

در  روزدوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه،کارگران کارخانه هپکو درپایان ضرب العجل تعیین شده

  .، تجمعاتشان را برای احقاق حقوق برحقشان ازسرگرفتند( *اردیبهشت62)روزچهارشنبه گذشته

ومسدودکردنش  جنوب –شمال  یراه آهن سراسر ریدرمس این کارگران صبح روزدوشنبه رابا تجمع

ردند وبدنبال حضور و وعده های مسئوالن طرازاول استان مرکزی وحضورگسترده نیروهای آغاز ک

 .انتظامی وامنیتی،ریل راه آهن را ترک کرده وبه تجمعشان مقابل این واحد تولیدی ادامه دادند



 

 



 

مطالبات شما  یریگیپ: اراک در جمع کارگران معترض گفت فرمانداربراساس گزارشات منتشره،

شرکت  نیدر خصوص ا یخوب ماتیتصم یزود در حال انجام است و قرار است به تیان با جدکارگر

 .گرفته شود

 ماتیتصم عیصنعت و معدن استان و مسئوالن وزارت صنا رکلیبا حضور مد یامروز در نشست

 .در خصوص شرکت هپکو اخذ خواهد شد یینها

شرکت  تیریمد یبرا یکار میو ت هیاسهامدار شرکت هپکو سرم نکهیبا توجه به ا: کرد حیتصر او

 .از مقام خود استعفا داد یشده و انجام یها یریگینداشت، که با پ

و انتخاب  رهیمد اتیه لیتشک یدولت برا ندهیعنوان نما به یساز یسازمان خصوص یبه گفته و 

 .الزم را خواهد گرفت ماتیتصم رعاملیمد

کارگران  :گفتجمع کارگران معترض شرکت هپکو با حضور در  یآقازاده، استاندار مرکز یعل دیس

را طلب دارند که بر  بهشتیو ارد نیحقوق فرورد زیهپکو از سال گذشته حقوق اسفند و امسال ن

 .شود یپرداخت م ندهیهفته آ ۲ماه از معوقات کارگران تا  ۲ ای کیصورت گرفته  یها یزنیاساس را

صعنت، معدن و تجارت مجدد  ریبا حضور وز ژهیو یا راستا امروز در جلسه نیدر هم: وی افزود

 .کرد میخواه یریگیموضوعات را پ

قول را  نیا: است، ادامه داد یدر سطح مل یماتیتصم ازمندیحل مشکالت شرکت ن نکهیا انیبا ب یو

 .کنند یریگیبه جد مشکالت را پ یمل یدر نشست ها یکه مسئوالن استان میده یم

توسط  دیبر اساس قانون شرکت با: افزودر شرکت استعفا داده است،سهامدا نکهیا انیبا ب آقازاده

شرکت ندارد  تیریبه مد یلیخود تما انیعطار نکهیا لیبه دل یشرکت اداره شود ول یسهامدار قبل

 .کشور واگذار گردد عیاز صنا تیاست که شرکت موقتا به صندوق حما نیراه ا نیبهتر



کشور را  عیاز صنا تیشرکت هپکو اراک به صندوق حما یواگذار شنهادیپ نکهیبر ا دیبا تاک یو

 .است یمسئوالن در سطح مل هیدیتائ ازمندین میتصم نیا یاجرا: اضافه کرد م،یکن یدنبال م

هم اکنون کارگران از سال : به معوقات کارگران شرکت هم اشاره کرد و افزود یمرکز استاندار

 یها یزنیرا طلب دارند که بر اساس را بهشتیو ارد نیحقوق فرورد زیگذشته حقوق اسفند و امسال ن

 .پرداخت خواهد شد ندهیهفته آ ۲ماه از معوقات کارگران تا  ۲ ای کیصورت گرفته 

چهارمین روز اعتراض کارگران کارخانه هپکونسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ها ی  *

 توخالی مسئوالن طراز اول کشور واستان مرکزی وکارفرما

جنوب پس از سه روز بدنبال  -ایان موقتی تجمع این کارگران درمسیر راه آهن سراسری شمال پ

 وعده جدید مسئوالن طراز اول استان مرکزی

روزچهارشنبه بیست وششم اردیبهشت برای چهارمین روزمتوالی، کارگران کارخانه 

ئوالن طراز اول کشور هپکواعتراضشان را به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ها ی توخالی مس

واستان مرکزی وکارفرما،ادامه دادند وبرای سه روز پیاپی با تجمع درمسیر راه آهن سراسری شمال 

 .جنوب عزم راسخشان را برای احقاق حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند -

عصرروزچهارشنبه،کارگران این واحد تولیدی دراغما ،بدنبال وعده های جدید مسئوالن طراز اول 

 .جنوب را بطورموقتی تا روز دوشنبه آینده گشودند -ستان مرکزی،مسیر راه آهن سراسری شمال ا

براساس گزارشات منتشره،کارگران معترض شرکت هپکو اراک که سه روز است مسیر راه آهن 

اند، دقایقی قبل این خط را تخلیه  شان بسته جنوب را به نشانه اعتراض به عدم تحقق مطالبت-شمال

 .کردند

وگوی استاندار و دیگر مسئوالن استان با این کارگران که در اعتراض به عدم تحقق  به دنبال گفت

شان در حوزه حقوق و دستمزد و عملکرد سهامدار و وضعیت شرکت، خط راه آهن را مسدود  مطالبت

 .کرده بودند، در نهایت دقایقی قبل آنان محل را ترک کردند و خط باز شد

ای تا روز دوشنبه به مسئوالن برای به  کارگران، آنان تصمیم گرفتند با صدور بیانیهبه گفته یکی از 

شان فرصت بدهند و در صورت عدم تحقق این مهم، دوباره به  سرانجام رسیدن موضوع اعتراضات

 .این محل بازگردند

 ماه حقوق3دراعتراض به عدم پرداختشادگان  یکارگران شهرداراعتصاب وتجمع 

ماه 9دراعتراض به عدم پرداختشادگان  یکارگران شهردار سی ویکم اردیبهشت ماه،روزدوشنبه 

 .حقوق دست از کارکشیده ومقابل شهرداری این شهر اجتماع کردند



 

شادگان  یما کارگران شهردار'با مضون  یکه بنر یکنندگان در حال تجمعبراساس گزارش منتشره،

، خواستار پاسخگو ' میهست شلار اردیلیم33بمبلغ  یهردارخواستار استرداد مبالغ پس انداز خود نزد ش

 .خصوص شدند نیشهر در ا یاسالم یبودن شهردار و شورا

خوردن  یبرا یزیچ گریدر ماه رمضان د:باره گفت نیدر ا شادگان ین شهردارگرااز کار یکی

 .دهد ینم هیهم به ما جنس نس یو کس میندار

 .ستیما ن یجوابگو چکسیه یول میع شدجم یشهردار یاز صبح روبه رو:افزود یو

 یپول یب لیشد و بدل ماریشب گذشته فرزندم ب:گفت زیشادگان ن یان شهردارگراز کار گرید یکی

 .را به دکتر ببرم ینتوانستم و

 نسبت به عدم پرداخت حقوقاهواز یلوله ساز ه کارخانهبازنشستتجمع اعتراضی کارگران هفتمین 

 کت نفت در اهوازمقابل کانون بازنشستگان شر

 ه کارخانهبازنشست،جمعی از کارگران برای هفتمین بار ظهر روز دوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه

مقابل کانون بازنشستگان شرکت دست به تجمع   دراعتراض به عدم پرداخت حقوقاهواز یلوله ساز

 .زدندنفت در اهواز

نفت از  یکه صندوق بازنشستگ یطلب لیبه دل:گفتتجمع کنندگان  نیاز ا یکیبرپایه گزارش منتشره،

ماه  نیسال سن دارند در ا 23از  شیب یکارمند بازنشسته که همگ 923شرکت ما دارد حقوق حدود 

 .قطع شده است



صندوق  نیب 26بر اساس قرارداد منعقده سال : ،افزودکه خواست نامش در خبر ذکر نشود یو

افراد  نیرا از حقوق ا یمبلغ انهید شرکت ماهاهواز، مقرر ش یساز نفت و شرکت لوله یبازنشستگ

 تیریکند که مد زیوار یکارفرما به آن افزوده و به حساب صندوق بازنشستگ زین یکسر و درصد

 .مساله قصور کرد نیاهواز در ا یساز وقت لوله

شده و  تر نیسنگ یاز شرکت لوله ساز یهم اکنون طلب صندوق بازنشستگ: کرد انیبازنشسته ب نیا

 .بدهکار است یبازنشستگ  به صندوق شلار اردیلیپنج هزار م یساز ون شرکت لولهاکن

و کربن  یفاراب یمیآبادان، پتروش یمیپتروش یها شرکت ،یاز شرکت لوله ساز ریغ: ادامه داد یو

 .مشکل رو به رو هستند نیبا ا زین رانیا

 نیا یریگیپ یجمع قول مساعد برات نیا ندگانیدر گفت و گو با نما زیکانون بازنشستگان نفت ن ریمد

 .موضوع را داد

 .دیرس انیساعت به پا کیتجمع پس از  نیا

 .کنند یماه حقوق معوق خود تجمع م کی یبازنشستگان برا نیروز است که ا نیهفتم نیا

 یفوالد یلوله ها دیتول یدر اهواز و در راستا 3332اهواز در سال  یشرکت لوله ساز:یادآوری

شرکت شامل انواع لوله  نیا یدیتول یلوله ها. شد سیو آب تاس یمینفت، گاز ، پتروش عیصنا یبرا

 .شامل چهار کارخانه است یشرکت لوله ساز.مختلف هستند یدر اندازه ها یفوالد یها

 :درهمین رابطه

تجمع کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری 

 دومین بار درماه جاریبرای 

روز دوشنبه بیست وچهارم اردیبهشت ماه، کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان برای دومین بار در 

 .دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری ویژه این شهراجتماع کردند* ماه جاری

ن در اعتراض به آنچه که واریز نفر از بازنشستگان پتروشیمی آبادا 333برپایه گزارش منتشره،حدود 

 .نشدن حقوق عنوان شد روز دوشنبه در مقابل ساختمان فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند

حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط صندوق :یکی از بازنشستگان در این خصوص گفت

رده که دیگر حقوق کارفرما پرداخت می شود و این صندوق در پیامک هایی به بازنشستگان اعالم ک

 .بازنشستگی آنها را پرداخت نمی کند

در دوران هشت سال جنگ همگی ما در منطقه جنگی در پتروشیمی آبادان مشغول کار :وی افزود

 .بودیم و اینک با یک پیامک دستمزد ما را دادند

ن جنگ باخون دل از ثروت ملی در پتروشیمی آبادان محافظت کردیم و پس از پایا:وی اظهار داشت

 .نیز با بازسازی این واحد برای کشور افتخار آفرینی کردیم

در طول مدت خدمت سهم بیمه ما از حقوق کسر شده و اینک موقع آن :یکی دیگر از بازنشستگان گفت

 .است که بیمه بازنشستگی به موقع حقوق ناچیز ما را پرداخت کنند



صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل :فتعضو هیات مدیره صندوق بازنشستگان آبادان به ایرنا گ

 .میلیارد ریالی پتروشیمی آبادان به این صندوق حاضر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیست 63بدهی 

این موضوع به صورت پیامکی به اطالع بازنشستگان رسیده و حقوق :احمد شاکری اظهار داشت

 .اردیبهشت آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است

 .بازنشستگان پتروشیمی آبادان بیستم هر ماه واریز می شد حقوق:وی افزود

بنابهمین گزارش،تجمع کنندگان پس از صحبت های امیرحمزه بزرگی نیا معاون برنامه ریزی و امور 

عمرانی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص پیگیری مشکل پیش آمده در خصوص واریز حقوق 

 .تجمع خود پایان دادند بازنشستگان پتروشمی آبادان ظهردوشنبه به

خاطرنشان می شود که صندوق بازنشستگی کشور با ارسال پیامکی به بازنشستگان اعالم کرده با 

توجه به واریز نشدن سهم کارفرما از سوی شرکت های لوله سازی اهواز، پتروشیمی آبادان، 

به حساب بازنشستگان پتروشیمی فارابی و کربن ایران در سنوات گذشته، اردیبهشت فقط سهم صندوق 

 .واریز می شود

 توسط کارفرما شوید دیابزار تولفروش مانع : رشت نیپوپل رانیکارخانه ا کارگران

 یدیواحد تول نیا آالت نیاز ماش یاز فروش بخشرشت  نیپوپل رانیاز کارگران کارخانه ا یجمع

 .کارخانه خبر دادند یکارفرما یازسو

دستگاه  ۸۴است در حال بازکردن یتاجر پاکستان کیکه  داریروز خرمتاسفانه ام:این کارگران افزودند

 .به کشورش منتقل کندقصد دارد  یاست که از قرار معلوم و دیتول یها در سالن یبافندگ

 نیکه در ا یدر مدت زمان نکهیا انیکارگران با ب نیااردیبهشت،33بنابه گزارش منتشره بتاریخ

را هم  یادیز یو روح یمال یها انیماه مزد معوقه، ز نیچند مرغیعل م،یکارخانه مشغول به کار هست

 یمشکالت اقتصاد شیبا افزا  میا توانسته یروز سالهاست  با تالش شبانه: افزودند م،یا متحمل شده

آالت و  نیاز ماش یکارفرما بخش کباریاما هر چند  سال  میحفظ کن اکارخانه ر یدیتول تیکشور فعال

 یا به گونه رساند یرا به بهانه مستهلک بودن به فروش م  یدیواحد تول نیان اابزار کار کارگر ریسا

 .انجام دادن نخواهند داشت یبرا یکند کارگران کار دایادامه پ تیوضع نیاگر ا

اند و  وارد کارخانه شده یلیو تر ونیکام یدر شب گذشته تعداد نکهیکارگران در ادامه با اشاره به ا نیا

 تیوضع نیا: کارخانه را دارند، در ادامه گفتند یآالت بافندگ نیدستگاه ماش ۸۴د قصد بار زدن تعدا

 .میکارخانه بود یزلید ردستگاه ژنراتو کیشاهد فروش  زیتداوم دارد که تابستان سال گذشته ن یدرحال

کارگر  ۲۹۲است و تعداد  یآالت بافندگ نیدستگاه ماش ۲۲۲حدود  یواحد دارا نیگفته آنها، ا به

 نینشدن ا نیگزیوجود دارد که در صورت جا ینگران نیها مشغول کارند و ا دستگاه نیمان با اهمز

 .از کارگران کار خود را از دست بدهند یتعداد دیجد یها با دستگاها دستگاه

است در حال  یتاجر پاکستان کیکه  داریکارخانه، متاسفانه امروز خر نیاظهارات کارگران ا طبق

قصد دارد بعد از  انتقال  یاست که از قرار معلوم و دیتول یها در سالن یبافندگ دستگاه ۸۴بازکردن

 .و اشتغال کارگران کشور خود را فراهم کند دیتول نهیآالت به کشور خود زم نیماش نیا

در صورت ادامه روند : کارخانه شدند و گفتند نیاسفبار ا تیبه وضع یدگیکارگران خواستار رس نیا

 .رود یم نیطور کل کارخانه از ب به دیفروش ابزار تول



 یکارخانه که تنها محل درآمد اهال کیدر  شود یم دهید یمتأسفانه وقت ن،یپوپل رانیگفته کارگران ا به

اند، اقدام  کرده نهیمحل کار خود هز ینگهدار یمنطقه بوده و کارگران آن سالها عمر خود را برا کی

 یهمخوان نیقوان اهستند، نه با مواضع مسئوالن و نه ب دیکه در حال تول یآالت نیفروش ماش یبرا

 .ندارد

متر مربع در  ۲۸۹۹۸۹به مساحت  ینیدر زم ۱۵۲۱در سال ( عام یسهام) نیپوپل رانیا کارخانجات

متر مربع است که  ۱۱۲۹۹۹آن  یبنا ریز. شد سیتاس( محور جاده رشت به تهران) رانیشمال ا

و بسته  یبازرس لیو چاپ و تکم یدوزندگ ،یرنگرز ،یگر دیسف ،یبافندگ ،یسندگیر یشامل واحدها

 .باشد یم یبند

 رابستند شهربابک -جاده هرات خاتم شهرستان  نیسنگ هینقل لیوسارانندگان 

دراعتراض به شهرستان خاتم  نیسنگ هینقل لیاز رانندگان وسا یجمعروزدوشنبه سی ویک اردیبهشت،

 .رامسدودکردندرات به شهربابک جاده ه ریمسشان با تجمعجاده یکطرفه،

 

جاده هرات به شهر بابک  ریحدود سه سال است که مس:گفتندمعترض رانندگان بنابه گزارش منتشره،

عبور  ریمس نیتوانند از ا یاز شهربابک به سمت شهرستان خاتم م هینقل لیطرفه شده و فقط وسا کی

مواجه  نیسنگ مهیجر یبا قبض ها رین مسیاهرات از  هینقل لیاز رانندگان گفت تردد وسا یکی. کنند

 .کنند یاضافه را ط یلومتریصد ک ریمس کی،  ریمس نیا یشده و رانندگان مجبورند به جا

شد فرماندار ، دادستان و  ریو مسدود شدن مس کیکه منجر به تراف زیتجمع اعتراض آم نیا یپ در

مشکل  یریگیپ یل مساعدت براامام جمعه شهرستان در محل تجمع رانندگان حاضر شدند و قو

 .رانندگان دادند

 کاوه یدو کارگر بر اثر انفجار کوره در شهرک صنعت یسوختگ

کاوه شهرستان نجف  یدر شهرک صنعت یکوره صنعت انفجاراردیبهشت،33 دوشنبهبعد از ظهر روز

 .کرد مارستانیب یآباد دو کارگر را راه



 

حادثه  نیدرا: استان اصفهان گفت یپزشک یها تیحوادث و فور تیریمرکز مد یروابط عموم ریمد 

 .شدند یساله دچار سوختگ 33و  62رخ داد دو کارگر جوان  دوشنبهکه بعد از ظهر روز

دستگاه آمبوالنس به محل اعزام  کیحادثه امدادگران اورژانس با  نیا یدر پ یگفته عباس عابد به

 .منتقل کردند یتظرمن دیشه مارستانیدرمان به ب یشدند و مصدومان را برا

 .شهرستان نجف آباد واقع است هیکارگاه کوچک و بزرگ در حاش 22 یکاوه دارا یشهرک صنعت 

 ی ناغان حین کاردراستخرپرورش ماه التیش جان باختن کارگرجوان

ساله به علت غرق شدن در حوضچه پرورش  62جان باختن کارگراز  اریشهرستان ک یانتظام فرمانده

 .غان خبر داددر شهر نا یماه

 یها تیگزارش واصله به مرکز فور یدر پ: خبر، اظهار کرد نیبا اعالم ا یرازان یسرهنگ عل

واقع در شهر ناغان بالفاصله  یدر استخر پرورش ماه یبر غرق شدن مرد یمبن 333 یسیپل

 .به محل وقوع حادثه اعزام شدند یامداد یبه همراه واحدها یماموران انتظام

 التیکار در ش نیح یا ساله 62محل مشخص شد جوان  نیحضور ماموران در ابا : افزود یو

جان خود را از دست داده  یاز استخرها سقوط کرده و بر اثر غرق شدگ یکیبه داخل  یپرورش ماه

 .است

 3392سی ویکم اردیبهشت ماه
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