
 9311مهر ماه  4و  3اخبار وگزارشات کارگری 

در اعتراض به سطح نازل حقوق برای کاشمر یفرش آستان قدس رضوکارخانه کارگران اعتصاب  -

 سومین روز متوالی

زنجان برای بازگشت به کاروغوغای  یشهردار اخراجیسبز یکارگران فضاادامه کنش های  -

 حیدری نعمتی شهردار وشورای شهر

 یاسوج وبیکاری کارگرانش بتن اسورانیکارخانه تعطیلی  -

 کرمانشاه وفاضالب آب شرکت کارگرانماه حقوق  3عدم پرداخت  -

 سندهیسه نو یها حکم یپنجم مهر روز اجرا:کانون نویسندگان ایران  -

 اثر سقوط از ساختمان  یزد بردر یکارگر ساختمانجان باختن یک  -

 یبندر امام براثر سقوط در کانال روباز آبرسان یوصشرکت خص لیجان باختن راننده جرثق -

در اعتراض به سطح نازل حقوق برای کاشمر یفرش آستان قدس رضوکارخانه کارگران اعتصاب *

 سومین روز متوالی

برای کاشمر یفرش آستان قدس رضوکارخانه کارگران  مهر برای سومین روز متوالی، 4روز جمعه 

 .فتن برسرکارشان خودداری کردنداعتراض به سطح نازل حقوق از ر

 

دراین واحد   یو استان یپس از حضور مسئوالن محلبنابه گزارش رسانه ای شده،کارگران معترض 

 .شدند انیشخانه ها یراهتولیدی  و وعده  های سرخرمن 



زنجان برای بازگشت به کاروغوغای  یشهردار اخراجیسبز یکارگران فضاادامه کنش های *

 هردار وشورای شهرحیدری نعمتی ش

درشبکه های اجتماعی و تجمع مقابل  زنجان یشهردار یسبزاخراج یکارگران فضاکنش های 

 .شهرداری برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکار کماکان ادامه دارد

رنج  تیاز معلول یاریعده بسمهر،درمیان کارگران اخراجی  3بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

توان بازگو کردن مشکالت خود را ندارند و اکثرا به علت کهولت سن امکان انجام  یبرده و حت

بخاطر  نهشغل بوده که متاسفا نیتنها به ا دشانیرا ندارند و فقط چشم ام یگریحرفه د یریفراگ

 .اند شده کاریب یشبه مسئوالن شهردار کی ماتیتصم

چه بوده  روین لیتعد یبرا یشهردار یازبندیکه اساس امتاست  نیشود ا یبررس دیکه با یموضوع

کارگران  نیشبه ا کی ماتیبر اساس تصم یسبب شده مسئوالن شهردار یزیو چه چ یاست؟ چه کسان

 چه خواهد شد؟ ینابسامان اقتصاد طیشرا نیکنند و سرنوشت معلوالن و افراد مسن در ا کاریرا ب

 روین لیشهر در خصوص تعد یشورا یاز سو یستورالعملامسال د:شهردار زنجان دراین رابطه گفت

 .میقرار داد لیتعد یارسال شد که آن را مبنا یازبندیتوسط امت

: کرد حیشده تصر لیتعد یروهایدر پاسخ به موضوع وجود تخلف و زد و بند در انتخاب ن یو

 مالیحقش پا است که یحال هرکس مدع نیبا ا یدستورالعمل شورا بوده ول یناظر اجرا یشهردار

 .نداعتراص خود را اعالم ک یبا مراجعه به شهردار تواند یشده است م

اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری زنجان نسبت به اخراج ازکار مقابل  تجمع:درهمین رابطه

 استانداری

کارگران فضای سبز شهرداری زنجان برای انعکاس هرچه بیشتر  مهر،جمعی از  2روز چهارشنبه 

عتراضشان نسبت به اقدام این شهرداری مبنی براخراجشان ازکاردست به تجمع مقابل صدای ا

 .استانداری زنجان زدند

استاندار زنجان با وجود ینکه شاهد تجمع این کارگران بود بدون توجه به آنان وارد ساختمان 

 .استانداری شد



 

  مارسد و  سال نیز می 81سابقه بعضی از ما به :کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند

چرا در زمان تعدیل نیرو توجهی به سابقه ما . حرفه دیگری بلد نیستیم تا جای دیگر مشغول کار شویم

نشده است و افراد تازه واردی که روابط نزدیک با مسئوالن شهرداری و شورای شهر دارند اخراج 

 .نشدند

ه بهزیستی هیچ توجهی به برند، درحالی ک بعضی از افراد این جمع از معلولیت رنج می: آنها افزودند

در . ها را اخراج کرده است ها شغلی درنظر نگرفته است، شهرداری نیز آن کند و برای آن ها نمی آن

توانیم  هزار تومانی بهزیستی حتی یک هفته هم نمی 322الی  222این شرایط اقتصادی با حقوق 

 .زندگی کنیم

 انشیاسوج وبیکاری کارگر بتن اسورانتعطیلی کارخانه ی*

و  هیلویاستان کهک واقع در یبتن رچهیکنندگان بتن آماده و ت دیاز تول یکییاسوج  بتن اسورانیکارخانه 

 .ندشد کاریاز کار ب( میرمستقیو غ میمستق)نفر 822حدود  تعطیل و احمد ریبو

سوء  لیماه است که به دل کیحدود  اسورانیشرکت  مهر یک منبع خبری محلی، 3به گزارش 

شده و نان کارگران و خانواده  لیپشت پرده و پنهان هستند، تعط میشود که گفته ییها دستو  تیریمد

 .آنها آجر شده است

 کرمانشاه وفاضالب آب شرکت ماه حقوق کارگران 3عدم پرداخت *

 .کرمانشاه پرداخت نشده است وفاضالب آب شرکت کارگرانماه حقوق  3

 :مهر،یکی از کارگران این شرکت برای یک رسانه محلی نوشت 4روز جمعه 



خانه  هیما کرا دهند،پسیحقوق م کیماه است که حقوق عقب افتاده، وهر ماه  حاضر سه درحال»

استاندار ب وفاضالب با آ ریکه مد یدر جلسه ا م،یرا چگونه پرداخت کن یبانک یوقسط ها

را به موقع پرداخت کنند،پس چه  ب وفاضالبآکارگران شرکت  باتطالمبود که  نیداشتند،قرار بر ا

 «!د؟ش

 سندهیسه نو یها حکم یپنجم مهر روز اجرا:کانون نویسندگان ایران *

دو  ن،یو بکتاش آبت( یمهاباد)رضا خندان . است سندهیسه نو یها حکم یپنجم مهر روز اجرا شنبه

 نیشیباژن عضو پ وانیسال زندان و ک ۶به شش کیهر  ران،یا سندگانیکانون نو رانیدب ئتیعضو ه

 .اند سال و شش ماه زندان محکوم شده  به سه رانیدب ئتیه

 یاحکام احضار شدند؛ اما اجرا یاجرا کی ی آنها به شعبه یماه سال جار ریت کمی خیدر تار تر شیپ

گفتند که صبح  م،یشتدا سندهیسه نو نیکه با ا ییوگو در گفت. افتاد قیپنجم مهر به تعو خیحکم تا تار

و  زییدر پا نمتخصصان و کارشناسا ینیب شیبه پ. شوند یاحکام حاضر م یاجرا رهیروز شنبه در دا

 .ردیگ یم یشتریشدت ب ۹۱ دیکوو یماریرو ب شیزمستان پ

دادگاه انقالب  ۸۱در شعبه  ۹۹۱۱ بهشتیباژن ارد وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)خندان  رضا

اتهام آنها . به شش سال زندان محکوم شدند کیمحاکمه و هر  سهیمق یقاض استیر تهران به یاسالم

" نداتمست"و  قیمصاد. است« کشور تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان»و « نظام هیعل غیتبل»

 کانون، ی خچهیکتاب تار نیمشارکت در تدو ران،یا سندگانیکانون نو یداخل ی هیها انتشار نشر اتهام نیا

در . و احمد شاملو است یمحمد مختار نده،یکانون و حضور در مراسم سالگرد جعفر پو یها هیانیب

 یبرا یا صرفا بهانه" مستندات"و " قیمصاد" نیآنها اعالم کردند که ا سندگانینو نیوگو با ا گفت

 انیب یزادمخالفت با سانسور و دفاع از آ شانیا  تیمحکوم یاصل لیو محاکمه است و دل یتراش اتهام

 .است

کرد و حکم  دییرا تا نیو بکتاش آبت( یمهاباد)رضا خندان ینظر حکم بدو دیماه بعد دادگاه تجد چند

سال و شش ماه زندان محکوم  ۹۱آنها مجموعا به . سال و شش ماه کاهش داد کیباژن را  وانیک

 .اند شده

« محل یها بچه»انتشار کتاب  با ۹۹۱۱را در سال  یسندگینو ،یرضا خندان پژوهشگر و منتقد ادب 

 ی، مجموعه هفت جلد«از کوزه همان برون تراود که در اوست»: ینقد ادب ی نهیدر زم. آغاز کرد

در (. انیشیدرو اشرف یمشترک با عل ریدو کتاب اخ) «مانهیدانه و پ»و « محبوب من یها داستان»

مردم  یها هنگ افسانهفر» یجلد ۹۱ ی و مجموعه «یجنگ راز»: و پژوهش یگردآور ی نهیزم

و « محل یها بچه»: یسینو داستان ی نهیدر زم(. انیشیدرو اشرف یمشترک با عل) «رانیا

 .او است ی در کارنامه «ها هیانفراد»

آن بوده  رانیدب ئتیدر آمد و پنج دوره عضو ه رانیا سندگانیکانون نو تیبه عضو ۹۹۱۱از سال  او

 .است

او پنج دفتر شعر . آغاز کرد یدیخورش ۱۷ ی را در دهه یادب کار لمسازیشاعر و ف نیآبت بکتاش

، «اند کرده هیرا بخ میها ها چشم مژه» ،«میمن که قلم شد نوشت برگرد یو پا»: منتشر کرده است

 .«خودم پدر بزرگم مونیدر م»و « پتک»، «خلوت ی شناسنامه»

 . . . و «دانا سییر برزیفر»، «پارک مارک»، «۹۱۹۱اکتبر  ۹۹»: مستند لمیف



 رانیدب ئتیدر آمد و سه دوره عضو ه رانیا سندگانیکانون نو تیهشتاد به عضو ی در اواخر دهه او

    .آن بوده است

از . را آغاز کرد یسینو داستان یدیخورش ۱۷ ی نگار در دهه و روزنامه سندهیباژن نو وانیک

 یوارهایاز پشت د»، (رمان)«...!صفر تینها یتا ب روزید»: او است یادب یها تیفعال

 .(مجموعه داستان)«اضطراب یدر کوچه ها»و ( مجموعه داستان)«یخاکستر

» و  «ییغبرا یمهد» ،«یشمس لنگرود»( گفتگو: )رانیمعاصر ا اتیادب یشفاه خیتار ی نهیزم در

 .«یعمران صالح

با  همراه» و « جهان یانسان رو در رو» ، (مجموعه گفت وگو)«یصمد بهرنگ» : یقیآثار تحق و

 «احمد محمود

 ئتیه تیو دو دوره به عضو وستیپ رانیا سندگانیبه کانون نو یدیخورش ۱۷ ی باژن در دهه وانیک

 .انتخاب شد رانیدب

 اثر سقوط از ساختمان  یزد بردر یکارگر ساختمانجان باختن یک *

سقوط از  ساله حین کار در ساختمانی در یزد براثر 38مهر،یک کارگر ساختمانی  3روز پنج شنبه 

 .طبقه هفتم در دم جانش را ازدست داد

 یدر کانال روباز آبرسان ی بندر امام براثر سقوطشرکت خصوص لیراننده جرثقجان باختن *

شو  و  شست یکه برا در بندرامام  یشرکت خصوصساله یک  48مهر، راننده  3ظهرروز پنج شنبه 

 انیجر.شود یل کانال سقوط کرده و غرق مبه کانال روباز آب جنوب شرق مراجعه کرده بود به داخ

و  کند یم تیهدا یمیپتروش ژهیسازمان منطقه و خانه هیتصف ستگاهیآب کانال روباز، جسد را به ا

 .شوند یم خانه هیتصف یروبیال زاتیجسد در تجه کیکارگران متوجه 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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