
 6911اسفند ماه  61اخباروگزارشات کارگری 

در مقابل  ۷۱:۰۱اسفند ساعت  ۷۱ کشنبهیکارگران شرکت واحد از فراخوان تجمع  روز  یکایسند

 کند یم تیوزارت کار حما

 یدستمزد کارگران همه ساله درکشور ما توسط کارفرما، دولت و تشکل ها  نییآنجا که نرخ تع از

 ستهیشا یزندگ کیبا  یادیز اری، دستمزد کارگران فاصله بس شودیم نییعدولت  ت یو انتصاب یشیفرما

 تیکه اکثر یبطور شودیدارد و سفره کارگران و بازنشستگان همه ساله کوچک و کوچکتر م

 . کنندیم افتیچند ماهه در ریگاها با تاخ یزنده مان یرا برا زیدستمزد ناچ  نیهم رگرانکا

خوراک و پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و  یها نهیمتناسب با هز دیبا ستهیدستمزد شا نیا بنابر

 .کارگران است، باشد یشرافتمندانه برا یزندگ نیتر هیآموزش که از پا

،   همکاران و کارگران را به حضور در تجمع  تیشیمع ختهیاسفبار و افسار گس طیتوجه به شرا با

 . میکن یممقابل وزارت کار دعوت  ۷۱/۰۱اسفند ساعت  ۷۱ کشنبهی

با تجمع مقابل  نسبت به سطح نازل حقوق کشور کارگران بازنشسته  صنعت فوالدادامه اعتراضات  -

 مجلس

با  فیتکل نییحقوق وتع شیافزا یپارس ساوه برا کیاعتصاب وتجمع کارگران کارخانه الستادامه  -

 برای سیزدهمین روز صندوق پس انداز

اداره  سیحضور رئبا کارفرما با  کار یاسالم یشورا یاعضا همخالفت کارگران اعتصابی با توافقنام

 شهرستان استان مرکزی نیتام یشورا سیکار ساوه و رئ

وعدم  یشغل تیاصفهان نسبت به نداشتن امن یدانشگاه علوم پزشک یکارکنان شرکت یتجمع اعتراض -

 یپرداخت مطالبات مقابل استاندار

 رخانه سرامیک فردا ساوه برای افزایش حقوقچهارمین روزاعتصاب وتجمع کارگران کا -

ماه حقوق وبی تفاوتی  7نسبت به عدم پرداخت  مینع دیکوت س یکارگران شهردارتجمع اعتراضی  -

 مسئوالن مقابل استانداری خوزستان

 9911کنش های کارگران شهرداری های کشور درنیمه اول اسفند ماه  -

 اعتصاب دوباره یبرا نیمروزه کارگران راه آهن ورا 9ضرب االجل  -

اعتراض کارگران ارکان ثالِث شرکت گاز اصفهان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات  -

 تیوضع لیوعدم تبد

 ماه حقوق 1در اعتراض به عدم پرداخت  یپارس جنوب 91و 91 یفازها یمانیاعتصاب رانندگان پ -

در  ماه حقوق 42نسبت به عدم پرداخت ازاهو ریکارگران حراست ورزشگاه غدادامه اعتراضات  -

 ورزش و جوانان خوزستان رکلیدفتر مد

 خاص یبه فرد عاتیضا یفروش اجبارهمدان نسبت به  افتیحوزه بازتجمع  اعتراضی شاغلین  -

 شهر یمقابل ساختمان شورا



ری پس براثر حادثه کا بادآو سرو وانیمر یعضو انجمن کارگران ساختمان عباس مساعدجان باختن  -

 از چندروز دست وپنجه نرم کردن دربیمارستان سنندج

 جان باختن یک کارگر درپایتخت زیر آوار -

با تجمع مقابل  نسبت به سطح نازل حقوق کشور کارگران بازنشسته  صنعت فوالدادامه اعتراضات *

 مجلس

نسبت  ه دارشانکشور درادامه اعتراضات دامن کارگران بازنشسته  صنعت فوالد اسفند، 91روزشنبه 

 .دست به تجمع مقابل مجلس زدند به سطح نازل حقوق

و برداشتن سقف،  یساز خواستار اصالح احکام همسان کنندگان تجمعبرپایه گزارش رسانه ای شده،

مستقل، مکلف کردن دولت به  تیباهو۷کارکنان فوالداز جدول یصندوق بازنشستگ۰۰۱۱بودجه 

معتبر فوالد، پرداخت به  نامه نییبازنشستگان فوالد مطابق آ ینونتعهدات و پرداخت مطالبات قا یاجرا

نامه  نیقرارداد درمان برابر آئ ،یسنوات یها فوالد از بودجه زنشستهبا یدرمان یها نهیموقع  هز

 .شدند… فوالد یها و دستورالعمل یاستخدام

طح نازل حقوق ،عدم صنعت فوالد نسبت به س  کارگران بازنشسته ادامه اعتراضات :درهمین رابطه

پرداخت بموقع حقوق ومطالبات وخدمات نامناسب بیمه بابرپایی تجمع مقابل استانداری های اصفهان 

 وخوزستان

صنعت فوالد درادامع اعتراضاتشان نسبت به سطح   اسفند، کارگران بازنشسته 99روز چهارشنبه 

تجمع مقابل  بیمه دست به نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات وخدمات نامناسب 

 .استانداری های اصفهان وخوزستان زدند



 

ترین  های متعدد است اما مهم خواسته: یکی از کارگران بازنشسته حاضردرباره خواسته هایشان گفت

 :ها به شرح زیر است این خواسته

 باهویت مستقل7صندوق بازنشستگی کارکنان فوالداز جدول 9211بودجه  -9

 فسازی و برداشتن سق اصالح احکام همسان -4

 های فوالد قرارداد درمان برابر آئین نامه استخدامی و دستورالعمل -9

 پرداخت بن مطابق آئین نامه استخدامی فوالد و دیگر واحدها -2

 ۱۱و۱۰پرداخت مطالبات سال -1

 بیمه عمر و حوادث برابردیگر واحدهای فوالدی -1

ه صندوق بازنشستگی های زیرمجموع بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت -7

 کارکنان فوالد



با  فیتکل نییحقوق وتع شیافزا یپارس ساوه برا کیاعتصاب وتجمع کارگران کارخانه الستادامه *

 برای سیزدهمین روز صندوق پس انداز

اداره  سیحضور رئبا کارفرما با  کار یاسالم یشورا یاعضا بی با توافقنامهمخالفت کارگران اعتصا

 شهرستان استان مرکزی نیتام یشورا سیکار ساوه و رئ

 با ادامه اعتصابشان برای سیزدهمین روز پارس ساوه کیکارگران کارخانه الست اسفند، 91روزشنبه 

 یشورا یاعضا مخالفت خودرا با توافقنامهبا صندوق پس انداز فیتکل نییحقوق وتع شیافزا یبرا

استان مرکزی اعالم  نیتام یشورا سیرئ اداره کار ساوه و سیحضور رئبا کارفرما با  کار یاسالم

 .کردند

روز از اعتصاب کارگران  99،رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال به گزارش

کارفرما نسبت به تعهداتش شکل  یاعتصاب که در مقابل بدعهد نیا. گذرد یپارس ساوه م کیالست

 .اداره کار با قدرت ادامه داردکارفرما و  یگرفته است همچنان با خنثا کردن ترفندها

که با  یجلسه ا یاستان ساوه ط نیتام یشورا سیاداره کار و رئ سییاسفند، ر 99چهارشنبه  روز

 یول. هم امضا نمودند ایامضا کردند که کارفرما خانم فرزادن یشورا گذاشته ، توافق نامه ا یاعضا

 دیتوافقنامه با نیمتوجه شدند که در اکارگران خوانده شد کارگران  یمتن توافق نامه برا یوقت

در واقع مثل . شود ییاجرا ۰۰۱۱کارفرما هم از سال  یکارگران به سرکارشان برگشته و تعهدها

 یبرا. ابدینداشته و همه به نفع کارفرما خاتمه ب یدستآورد چیروزه کارگران ه ۰۱اعتصاب  نکهیا

کارگران  ارا با چند نفر در ماه ب یکارگر توافق ذکر شده از سال بعد صندوق تعاون نیمثال در ا

 رییماه تغ ۳ماه به  ۰قسمت ها از  سیرئ صیقراردادها رو به تشخ ندهیسال آ ایو  میکن یم هیتسو

قبلن هم . کرد میخواه یمشاغل رو بررس یکارشناس گذاشته طرح طبقه بند ندهیاز سال آ ای. میدیم

 نیچند تا ماش میکنیم زیتون را وار یدیبشه من ع یریبارگ رهایتا دیاجازه بد» :کارفرما گفته بود

. دروغ پشت یعنی. کند، نشد زیاسفند وار ۰۱که قرار گذاشته بود  یدیاز ع یخبر یول« شد یریبارگ

 .حاال هم اعالم کرده پول ندارم

 یشغل تیاصفهان نسبت به نداشتن امن یدانشگاه علوم پزشک یکارکنان شرکت یتجمع اعتراض*

 یخت مطالبات مقابل استانداروعدم پردا

گذاشتن  شیبنما یاصفهان برا یدانشگاه علوم پزشک یاسفند، کارکنان شرکت 91شنبه  روز

 .اجتماع کردند یوعدم پرداخت مطالبات مقابل استاندار یشغل تیاعتراضشان نسبت به نداشتن امن

. ندارند یشغل تیامن چیه یکارکنان شرکت: گفت یتجمع به خبرنگار رسانه ا نیاز حاضران در ا یکی

 چیهم شامل حال کارکنان شود، اما االن دوماه است که ه ییها تیحما دیبا یکرونا که حت طیدر شرا

سال کار  42اما حاال پس از  شد، یم میها قبال به صورت ماهانه تنظ نشده است قرارداد دیتمد یقرارداد

 .کنند یافراد را اخراج م

 ارگران کارخانه سرامیک فردا ساوه برای افزایش حقوقچهارمین روزاعتصاب وتجمع ک*

به  ساوه یدر شهرک صنعت کارخانه سرامیک فردا واقع در اسفند برای چهارمین روز، 61روز شنبه 

 .اعتصاب وتجمعشان برای افزایش حقوق ادامه دادند

مجموعه  ریفردا ز کیشرکت سرام،رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالگزارش  به

اسفند دست به اعتصاب زده و کارگران  ۰۳ساوه از روز چهارشنبه  یکاوه فلوت در شهرک صنعت



ها  افتیآنان هماهنگ نبودن در یخواست اصل. و در محوطه کارخانه تجمع کردند دهیدست از کار کش

واست خ نیتاکنون کارفرما در مقابل ا. دستمزدها هستند شیزابا کار محوله است و خواستار اف

 .نشان نداده است یواکنش چگونهیکارگران ه

ماه حقوق وبی تفاوتی  7نسبت به عدم پرداخت  مینع دیکوت س یکارگران شهردارتجمع اعتراضی *

 مسئوالن مقابل استانداری خوزستان

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  مینع دیکوت س یکارگران شهردار اسفند، 91روز شنبه 

وبی تفاوتی مسئوالن دست به تجمع  مقابل استانداری  ماه حقوق 7م پرداخت اعتراضشان نسبت به عد

 .خوزستان زدند

 

شهرستان دشت آزادگان در استان  یاز توابع بخش مرکز مینع دیکوت س یکارگران مجموعه شهردار

 نیدچن زیها ن آن مهیماه دستمزد پرداخت نشده، دارند و ب7حدود :گفتندبه خبرنگاررسانه ای خوزستان 

 .ماه پرداخت نشده است



اضافه کردند و یابراز نگران ندهیآ یها خود در ماه یمطالبات مزد زانیم شیکارگران از افزا نیا

 یبرا یاریو عدم پرداخت مطالبات، در آستانه سال نو مشکالت بس یشتیمشکالت مع: کردند

 .ها به وجود آورده است آن یها خانواده

 نیها باخبرند اما تا ا مطالبات آن تیاز وضع یمسئوالن شهر نکهیا رغمیاز کارگران، عل یکیگفته  به

 یاقدام مینع دیکوت س یکارگران مجموعه شهردار یلحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزد

 .صورت نگرفته است

 

 یمزد یها حداقل رندیگ یهر ماه به عنوان دستمزد م مینع دیکوت س یآنچه کارگران شهردار: گفت او

 کباریحقوق کارگران تنها  یاز طرف. دهد یها را نم آن شتیها کفاف مع حداقل نیر است اما اقانون کا

و نرخ  یزندگ یها نهیکه با هز شود یم نییتع یا هم به گونه کباریو آن  کند یم دایپ شیدر سال افزا

 .ندارد یهمخوان یتورم واقع

 6911 کنش های کارگران شهرداری های کشور درنیمه اول اسفند ماه*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ردیف تاریخ شهرداری شهر محل خدمت تحت نظر بخش رخداد   توضیحات   



موج اعتضات 

کارگران شهرداری 

پس از زلزله 

سخت به دلیل عدم  سی

پرداخت ده ماه از 

 9911حقوق سال 

سی  تمام بخش ها دولتی اعتراض

کهگیلویه /سخت

 یر احمدو بو

14/94/9911  

کارگر خدمات  21

شهری شهرداری 

الوند به دلیل نریختن 

حق بیمه و نداشتن 

دفترچه درمانی دست 

 به اعتراض زدند

  19/94/9911 قزوین/الوند خدمات شهری دولتی اعتراض

کارگر خدمات  921

خرم  9شهری منطقه 

آباد که در معرض 

اخراج قراردارند 

دست به اعتصاب و 

قابل تجمع م

 استانداری زده اند

/ خرم آباد  خدمات شهری خصوصی اعتصاب

 لرستان

12/94/9911  

به دلیل خوداری 

پیمانکار با عقد 

قرارداد سال جدید و 

نپرداختن حقوق بهمن 

 ماه

/ مراوه تپه  سنگ شکن خصوصی اعتصاب

 گلستان
12/94/9911  

کارگران خدمات 

خرم  9شهری منطقه 

 آباد که به دلیل ابالغ

اخراج دست به 

اعتصاب زده اند 

تعدادشان در شش ماه 

نخست هر سال به 

 نفر میرسد 911

/ خرم آباد  خدمات شهری خصوصی اعتصاب

 لرستان

11/94/9911  

با پرداخت معوقات و 

عقد قرارداد جدید 

کارگران به کار 

 بازگشتند

پرداخت 

معوقات و 

 عقد قرارداد

مراوه تپه  سنگ شکن خصوصی

 گلستان/
11/94/9911  



کارگران بخش 

خدمات شهری منطقه 

خرم آباد هشت ماه  9

است که حقوق 

نگرفته اند و در 

معرض اخراج از 

 کار قرارداند

/ خرم آباد  خدمات شهری خصوصی اعتصاب

 لرستان
11/94/9911  

سندیکای رانندگان در 

محکومیت حکم پنج 

سال حبس لیال حسین 

زاده دانشجوی 

دانشگاه تهران دست 

 دور بیانیه بردبه ص

  11/94/9911 تهران اتوبوسرانی دولتی بیانیه

 9کارگران منطقه 

شهرداری خرم آباد 

به دلیل اخراج 

کارگران تحت تکلف 

پیمانکار قبلی توسط 

پیمانکار جدید دست 

 .به اعتصاب زده اند

/ خرم آباد  خدمات شهری خصوصی اعتصاب

 لرستان
17/94/9911  

کارگران شهرداری 

با تجمع ماهشهر 

مقابل فرمانداری این 

شهر اعتراض خود 

را نسبت به اجرای 

ناقص طرح طبقه 

بندی مشاغل اعالم 

 کرداند

/ ماهشهر تمام بخش ها نا معلوم تجمع

 خوزستان

11/94/9911  

سندیکاری رانندگان 

در بیاینیه ای از 

اسفند ماه  97تجمع 

مقابل وزارت کار 

 حمایت کرد

  99/94/9911 تهران اتوبوسرانی دولتی بیانیه

کارگران پیمانکار 

 9بازیافت منطقه 

تهران توسط اراذل و 

لوباش تحت استخدام 

ضرب و 

 شتم

  94/94/9911 نهران پسماند خصوصی



 

 روزه کارگران راه آهن ورامین برای اعتصاب دوباره 9ضرب االجل *

دراعتراض  11اسفند 92بدنبال اعتصاب روز پنج شنبه ( شرکت تراورس)نیکارگران  راه آهن ورام

 9ضرب االجل  برای کارفرما یناروشن شغل تیبه عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات و وضع

 .روزه برای اعتصاب دوباره تعیین کردند

در : گفتنده خبرنگاررسانه ای ب( شرکت تراورس)نیکارگران  راه آهن ورام اسفند 91روز شنبه 

خود را با کار نکردن در محل  یها یریگیپ ندهیظرف سه روز آ مطالباتمانصورت پرداخت نشدن 

 .کرد میکار خود آغاز خواه

به  ماتومیدادن الت یبرا نیورام هیکارگران ناح( ماه اسفند92پنجشنبه )روز گذشته  نکهیا انیبا ب ها آن

 یافتیدر یسخت اقتصاد تیوضع نیدر ا: ند و کار نکردند، افزودندکارفرما دست به اعتراض زد

مطالبات  یریگیدر پ یفن هیکه کارگران ابن یو تنها کار دهد یرا نم مان یماهانه ما کفاف معاش زندگ

در  میدار میتصم نیدر چار چوب قانون است بنابرا یریگیانجام دهند فقط پ توانند یمعوقه خود م

 .مشخص شود مان فیتا تکل میخود را آغاز کن یها یریگیشنبه پ د از روز سهرون نیصورت ادامه ا

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق :درهمین رابطه

 ومطالبات و وضعیت ناروشن شغلی

 دراعتراض به عدم پرداخت (شرکت تراورس)نیکارگران  راه آهن ورام اسفند، 92روز پنج شنبه 

بموقع حقوق ومطالبات و وضعیت ناروشن شغلی دست به اعتصاب زدند واز رفتن برسرکارشان 

 .خودداری کردند

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات  کارگران ارکان ثالِث شرکت گاز اصفهاناعتراض *

 وعدم تبدیل وضعیت

شان رانسبت به عدم پرداخت اعتراض کارگران ارکان ثالِث شرکت گاز اصفهان اسفند، 91روز شنبه 

 .وعدم تبدیل وضعیت ،رسانه ای کردند بموقع حقوق ومطالبات

و با  میا از ما هنوز حقوق بهمن را نگرفته یبرخ: این کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .میکن افتیخود را در یمطالبات مزد میسال بتوان انیقبل از پا میندار یدیموجود ام تیوضع

اسفند هنوز  مهیورود به ن رغمیعل: ،افزودندها یدیاز عدم پرداخت ع ضمن انتقاد نیکارگران همچن نیا

 .اند ما را پرداخت نکرده یدیع

 

یک پیمانکار دیگر با 

سالح سرد مورد 

ضرب و شتم قرار 

 گرفتند

       



 یمنعقد کند، مشکالت به صورت اصول میاگر شرکت گاز با ما قرارداد مستق: ادامه دادند کارگران نیا

با  دیاست، با یشگیکار ما دائم و هم یا وقتچر. خواهد کرد دایما بهبود پ شتیحل خواهد شد و مع

 !م؟یبمان یارکان ثالث باق شهیو هم میقرارداد داشته باش یمانکاریپ یها شرکت

 یبه حال پرداخت معوقات مزد یفکر دیو با میخرج دار دیشب ع نکهیا انیکارگران با ب نیاز ا یکی

آنها  مانکاران،ید با تحت فشار گذاشتن پمادر درخواست دارن انیما کنند؛ از مسئوالن ارشد و کارفرما

سرما به  وکه در گرما  یتا کارگران ندیکارگران را پرداخت نما یرا مجبور کنند مطالبات مزد

 .شرمنده خانواده نباشند دیشب ع کنند، یم یرسان مشترکان خدمات

 ماه حقوق 1عدم پرداخت در اعتراض به پارس جنوبی  61و 61های فاز یمانیرانندگان پاعتصاب *

 ریباس و اتوبوس از مس دلیبوس، م ینی، ون، م یدستگاه خودرو اعم از سوار 21 یمانیرانندگان پ

تحت  یها سی، المرد ، سرو هی، عسلو یو انارستان، نخل تق زی، ر انی، کنگان، جم، پارس رید یها

برای  کردندیمرکا دیشرکت تسد یبرا( پارس جنوبی 91و  91فازهای ) شگاهیکه داخل پاال اریاخت

 .ماه حقوق دست از کار کشیدند 1اعتراض به عدم پرداخت 

 کیما اگر  مانکاریواقعاً چرا کارفرما و پ: گفت این رانندگان معترض به خبرنگاررسانه ایاز یکی

جامعه  ریپذ بیکنند، اما ما که قشر آس یهمه اعتصاب و اعتراض م افتدیب ریشأن به تاخ ییوعده غذا

 رد؟ندا یبیع دبکشن یپول یو ب یو خانواده ما اگر گرسنگ میندار ینه حامگو چیه میهست

را دو چندان  یشتیکونا که مشکالت مع یریو همه گ یبد اقتصاد اریبس طیشرا نیدر ا: افزود یو

 .ندارد هیتوج یماهه در پرداخت حقوق به ما واقعا جا 1،  1 ریکرده ، تاخ

در  ماه حقوق 42نسبت به عدم پرداخت اهواز ریه غدکارگران حراست ورزشگاادامه اعتراضات *

 ورزش و جوانان خوزستان رکلیدفتر مد

درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اهواز ریکارگران حراست ورزشگاه غد اسفند، 91روز شنبه 

 .تجمع کردند ورزش و جوانان خوزستان رکلیدر دفتر مد ماه حقوق 42پرداخت 

 ریدو سال اخ یکارگران که از پرداخت نشدن مطالبات خود ط نیا،براساس گزارش رسانه ای شده

اند، چند  را متحمل شده یاریبس ینوروز فشار اقتصاد دیشدن به ع کیمند هستند و با نزد گله اریبس

 .ده بودندز کل ورزش و جوانان خوزستان و اداره تجمع یاستاندار دست به تجمع مقابل زین شیروز پ

 خاص یبه فرد عاتیضا یفروش اجبارهمدان نسبت به  افتیحوزه بازین تجمع  اعتراضی شاغل*

 شهر یمقابل ساختمان شورا

 یفروش اجبارهمدان برای اعتراض نسبت به  افتیحوزه بازشاغلین  اسفند،جمعی از 91روز شنبه 

 .تجمع کردندشهر یمقابل ساختمان شورا خاص یبه فرد عاتیضا

شده  یجمع آور عاتیضا یفروش اجبار ینندگان از ناعدالتک تجمعبه گزارش یک منبع خبری محلی،

دارند که به آنها  دیو تاک ندیگو یسخن م یشهردار یشده از سو یخاص معرف یکم به فرد متیو با ق

 یشغل را کنار گذاشته و مغازه ها نیا دیخاص با یبا آقا یشده است در صورت عدم همکار هیتوص

 !ندکن لیطرا تع جهینگیموجود در جاده 

براثر حادثه کاری  بادآو سرو وانیمر یعباس مساعد عضو انجمن کارگران ساختمانجان باختن *

 پس از چندروز دست وپنجه نرم کردن دربیمارستان سنندج



و عضو ( نقاش ساختمان) عباس مساعد،بادآو سرو وانیمر یانجمن کارگران ساختمان به گزارش کانال

 .باختند نسنندج، جا مارستانی، در ب ه بوددثه کار شددچار حا شیانجمن که چند روز پاین 

 جان باختن یک کارگر درپایتخت زیر آوار*

تهران  هیفرمان ابانیخ واقع در دو طبقهاسفند،یک کار حین کار تخریب یک ساختمان  91روز جمعه 

 .زیر آوار گرفتار ودردم جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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