
 9911مرداد ماه  02اخباروگزارشات کارگری 

 برای تبدیل وضعیت و ها یمقابل استاندار کشور بهداشت و درمان یشرکتتجمع همزمان کارکنان  -

 :یمانکاریپ یها حذف شرکت

 درارومیه یمقابل استاندار گزارش تجمع پرستاران شرکتی آذربایجان غربی+

 تجمع کنندگاندخالت نیروهای انتظامی برای متفرق کردن 

 گزارش تجمع مقابل استانداری خوزستان +

 گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان+

 گزارش تجمع مقابل استنداری خراسان رضوی در مشهد+

وبرای حذف شرکت  تیوضع لیتبددراعتراض به عدم  رازیش یعلوم پزشک یشرکتتجمع  کارکنان +

 مقابل دانشگاه های پیمانکاری

و وعده  یشتیومع یشغل یفیکارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکل یتجمعات اعتراضادامه  -

 مسئوالن یتوخال یها

اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن  -

 وارد دهمین هفته شد

تبدیل وضعیت وعملکرد شرکت عدم  نسبت به آب و فاضالب خوزستان کارگران اعتراضی تجمع -

 های پیمانکاری ازجمله عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت دراهواز

 اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به عملی نشدن وعده ها با گذشت چند ماه -

علیرغم وعده و وعیدها وتبلیغات امام  ایران یکارگران کنتورساز ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی -

 جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین 

 یدر آزمون استخدام یعدم قبول لیکازرون به دلجان باختن یک معلم براثرخودکشی در -

 بازداشت شد یسجاد شکر -

 به دادگاه نژاد دیس اریمازاحضار -

 راحمدیو بو هیلویاستاندار کهگیاسوج مقابل داران  گلخانه اعتراضی تجمع -

 برای تبدیل وضعیت و ها یمقابل استاندار کشور بهداشت و درمان یشرکتتجمع همزمان کارکنان *

 :یمانکاریپ یها حذف شرکت

مقابل  با تجمع همزمان درسراسر کشور بهداشت و درمان یشرکتکارکنان  مرداد، 02روز دوشنبه 

 .شدند یمانکاریپ یها حذف شرکت خواهان تبدیل وضعیت و ها یاستاندار

 خوزستان، یخراسان رضو،یغرب جانیآذرباتجمع این کارکنان حق طلب مقابل استانداری های 

 .ویزد رسانه ای شده است یمرکز کرمان، لرستان،

 یها حذف شرکت یخواهان دخالت وزارت بهداشت برابنابه گزارشات رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

  .هستند یمانکاریپ



تومان  ونیلیم3تا  0شاغل در حوزه بهداشت و درمان،  یشرکت یروین کیمعمول، حقوق  طور به

 .کنند یم افتیتومان حقوق در ونیلیم 7تا  5طور معمول  به ها یو رسم ها یمانیاست؛ اما پ

 تیکه وضع ستندین لیما یعلوم پزشک یها اگر دانشگاه یحت: گفتند معترض این کارکنان شرکتی

نظر  ریمنعقد کنند تا از ز میقرارداد مستق توانند یکنند، حداقل م لیتبد یمانیما را به پ یاستخدام

 .میها خارج شو شرکت

 تیریفصل دهم قانون مد ازاتیدرصد امت 52مانند  یازاتیاز امت یشرکت یها یروین: افزودندآنها 

را به  ازاتیامت نیا یرسم یروهاین که یمحروم هستند؛ درحال ژهیالعاده و و فوق یخدمات کشور

 .ستندرا در حقوق خود شاهد ه یمناسب شیافزا جهیکه در نت کنند یکسب م یراحت

 یبرا ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یبودن آزمون استخدام شیبا اشاره به در پ آنها

وزارتخانه قصد دارد، هزاران نفر را در قالب  نیا: افزودند ،یقرارداد یروین 022هزار و 0استخدام 

 89آبان  32هزار نفر که در آزمون  3 یمانیصدور مجوز استخدام پ نیهمچن. جذب کند یقرارداد

 .دنکن یرا روشن نم یشرکت یروهاین فیحال تکل نیاند، در حال انجام است؛ با ا شرکت کرده

وزارت بهداشت، درمان و  یاستخدام یها در صورت شرکت در آزمون یحت:آنها اضافه کردند

 ینمره الزم را برا یوارد که در آزمون ورود تازه یروهاینسبت به ن یازیامت چیه ،یآموزش پزشک

 .رقابت کنند انیمتقاض گریرده با د کیدر  دیندارند و با کنند، یجذب کسب م

 درارومیه یمقابل استاندار آذربایجان غربیگزارش تجمع پرستاران شرکتی +

 برای متفرق کردن تجمع کنندگاندخالت نیروهای انتظامی 

مرداد،جمعی از پرستاران شرکتی آذربایجان غربی برای انعکاس هرچه بیشتر  02روز دوشنبه 

 و  شان توسط شرکت های پیمانکاریحق و حقوق وپایمالی ضیبه تبعصدای اعتراضشان نسبت 

در  یمقابل استاندار درسراسرکشور دست به تجمع،همزمان با همکارانشان خود یشغلنداشتن امنیت 

  .دندارومیه ز

 .کردن تجمع کنندگان خاتمه پیدا کرد این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی ومتفرق



 

اکثر پرستاران بخش : گفتدرتجمع  به خبرنگار رسانه ای حاضر  یکارشناس ارشد پرستار کی

خود را از اسفند ماه سال  یو اضافه کار ایهستند  که متاسفانه مزا یشرکت یروهایجز ن ییکرونا

 .نکرده اند افتیگذشته در

درصد  52از  شیمتاسفانه ب میکن یم تیمبارزه با کرونا فعال ماه قبل در خط مقدم 6از :افزودوی 

داشت از از طرف وزارت به یتیحما گونه چیتا کنون ه یاند ول شده روسیو نیهمکاران ما مبتال به ا

 .ما صورت نگرفته است

اجازه پارک  یشوند حت یمتحمل م یشرکت یروهاینکه  یبا زحمات شبانه روز: اوادامه داد

 .ندارند مارستانیب نگیخود را داخل پارک یخودروها

شود که شرکت پس از کسر  یبه شرکت پرداخت م یشرکت یروهایحقوق پرستاران ن: عنوان کرد یو

 .کند یم زیمتفاوت و دلخواه به حساب پرستاران وار ییحق خود مبالغ حقوق را در زمان ها

ما و مراجعه کنندگان به  نیب یتفاوت چیه نکهیا انیبا ب درتجمعاز پرستاران حاضر گرید یکی

 تیزیپول و دیمراجعه کنندگان با ریمانند سا یما پرستاران شرکت:،اضافه کردنداردوجود ها  مارستانیب

 .میخود را آزاد پرداخت کن

 یگواه یپرستاران شرکت یاداره بهداشت و درمان برا گرید یاز سو: خاطر نشان کرد نیهمچن یو 

وزارت بهداشت و وزارت  نیکند ما ب یصادر نم گریارائه به بانک و ادارات د یکسر از حقوق برا

 .ردیگ یما را گردن نم تیکدام مسئول چیه.میکار سرگردان

 گزارش تجمع مقابل استانداری خوزستان+



شاپور  یجند یاز کارکنان طرح تحول سالمت دانشگاه علوم پزشکمرداد،جمعی  02روز دوشنبه 

خوزستان ضمن اعتراض به سطح نازل حقوق وعدم  یاهواز با تجمع مقابل ساختمان استاندار

 .خود شدند تیوضع لیتبد پیمانکاری وحذف شرکت های خواستار پرداخت بموقعش،

 

از حالت  تیوضع لیتجمع تبد یهدف اصل: یکی از حاضران درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

به  زیسال همچنان با حقوق ناچ 6است چون پس از  یشغل تیثبات و امن جادیو ا( یمانکاریپ)یشرکت

 .میکن یم تیفعال یصورت شرکت

 شیو از پارسال، سه ماه اول سال، پا شود یپرداخت م ینظم یبا ب یگاه زیالبته حقوق ها ن: افزود یو

 مانکاریبه ما پرداخت نشد و پ( بار بر اساس عملکرد کیدرصد از حقوق هر سه ماه  02پرداخت )

 .کرد رییتغ

 گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان+

سالمت،  نیمراکز بهداشت و درمان، مراقب یاز کارکنان شرکت یجمعمرداد، 02صبح روز دوشنبه 

سطح نازل حقوق و پرداخت نشدن بموقعش  کرمان در اعتراض به یو ماماها هیکارشناسان تغذ

 .تجمع کردند یمقابل استاندارازطرف شرکت های پیمانکاری وعدم تبدیل وضعیت 

که ما  یکار یمتاسفانه با توجه به حجم باال: گفت یک رسانه محلیاز تجمع کنندگان به خبرنگار یکی

 کیروز  65حقوق اندک هر  نیاندک است و هم میکن یم افتیکه در یحقوق زانیم م،یده یانجام م

درمان در جبهه  دراست که ما دوشادوش کا یدر حال نیا م،یندار ییایمزا چیشود و ه یبار پرداخت م

 .میکن یم یمبارزه با کرونا خدمت رسان



ما به  یاما همچنان قراردادها میدار تیسال سابقه فعال 5از  شیهمه ما ب نکهیبا وجود ا: افزود یو

 .کرده اند شهیاست و مسئوالن در مقابل مطالبات ما تنها سکوت پ یصورت شرکت

کرد، همه ما پا  دایپ وعیکرونا در استان ش روسیاسفندماه که و یاز ابتدا: این زن معترض ادامه داد

از  ییکرونا مارانیب یغربالگر فهیامر وظ یدر ابتدا م،یکار کرد شتریب یکادر درمان و حت یپابه 

 .میندنوروز را در محل کار گذرا التیو همه تعط میرا برعهده داشت یتماس تلفن قیطر

 مارانیاز ب یادیشدن ارائه خدمات و مواجه روزانه با تعداد ز یبا حضور زیاکنون ن: افزود یو

از  یاریبس یتست کرونا کهیدر حال م،یآن ها در معرض خطر قرار دار یو غربالگر ییکرونا

 .میکرد میراه تقد نیهم در ا دیشه کیهمکاران ما مثبت شده و 

از ما به  یسخن چیاما ه میا ستادهیما همواره شانه به شانه کادر درمان ا کهیدر حال: شد ادآوریوی 

 .و پرداخت حقوق به موقع است تیوضع لیتنها درخواست ما تبد د،یآ ینم انیم

حقوق  322و  ونیلیم 0فرزند حدود  0به عنوان کارشناس بهداشت و درمان با من : کرد دیتاک یو

حقوق اندک هر  نیبر جامعه حاکم است و هم ختهیکه تورم افسار گس یطیکنم در شرا یم افتیدر

 .شود یدرصد از حقوق به ما پرداخت م 92بار  و تنها  کیروز 65

 یاست و به سال بعد موکول م ادیز اریمعوقات بس: کرد انیعضو کادر بهداشت و درمان کرمان ب نیا

 622تا 322البته نه همه از  میکرد افتیدر ونیلیمیک ما تنها  زیکرونا تاکنون ن وعیش یشود، از ابتدا

 .پرداخت وجود ندارد یبرا یقاعده ا چیاست و ه ریمتغ هزارتومان

دانشگاه علوم  یکارکنان شرکت یایکادر درمان که نسبت به حقوق و مزا یاز اعضا گرید یکی

بر  ییشده، بار پاسخگو یراه انداز 0232 یتلفن ییکه سامانه پاسخگو یاز زمان: کرمان گفت یپزشک

 .به ما به عنوان حق الزحمه پرداخت نشده است الار کی یدوش ما است اما حت

 تیوضع انیاند و در جر دهیکار ما را د یهمه مسئوالن بارها سخت: خاطرنشان کرد انیدر پا یو

شرکت و مسئوالن دانشگاه  سیبا حضور رئ ه ایراستا جلس نیها قرار دارند، در ا ینامناسب پرداخت

 کیروز  65حقوق  افتیدر یخود را بر مبنا یگذاشته شد اما در پاسخ به ما گفتند زندگ یعلوم پزشک

 .دیکن میتومان تنظ ونیلیم 0 زانیه مبار ب

 نداری خراسان رضوی در مشهداگزارش تجمع مقابل است+



 

در  یسال است که به صورت شرکت 5حدود :گفتیکی از تجمع کنندگان مشهد به خبرنگار رسانه ای 

 .مشغول به کار هستم یو درمان یمراکز مختلف بهداشت

در حال  یو قرارداد یمانیو پ یرسم یروهاین ریو مراکز بهداشت مانند سا مارستانهایدر ب: افزود یو

 نیا یمساو یکار طیپرسنل و در شرا گریاما با نصف حقوق نسبت به د م،یهست یفتیکار و خدمت ش

 .میده یکار را انجام م

 نیخواسته امروز ما از ا: گفتکارکنان شرکتی بهداشت ودرمان خراسان رضوی از  گرید یکی

 نیوزارت بهداشت است، ا ییبا دستگاه اجرا میو عقد قرارداد مستق یمانکاریپ یمع، حذف شرکتهاتج

و شرکت ها به صورت  کند یصادر نم یبه وجود آمده که دولت مجوز استخدام لیدل نیشرکت ها به ا

 .کنند یجذب م رویخدمت ن دیخر

ماهه عقد  6 تا  یتا سه ماهه و نها کیبه صورت  یشرکت یروهایما ن یمتاسفانه قراردادها: افزود یو

به ما  زین التیو تسه یخدمات رفاه یحت ایبا حداقل حقوق و مزا نییپا اریبس یشغل تیشود و امن یم

 یکامل رد نم مانکاریپ یبعضا  توسط شرکت ها زین یاجتماع نیتام مهیب نیهمچن رد،یگ یتعلق نم

 .شود

 یاسالم یو موافقت مجلس شورا رانیوز ئتیو با مصوبه ه 2380در سال  کباری: درخاتمه گفت یو

 یرویسالهاست که ما تحت عنوان ن یدولت حذف شدند ول ییاجرا یدر دستگاهها مانکاریپ یها شرکت

 ..شود یاز جانب دولت به ما نم یتوجه نیو متاسفانه کمتر میمشغول به کار هست یشرکت

وبرای حذف شرکت  تیوضع لیتبددراعتراض به عدم  رازیش یعلوم پزشک یشرکتتجمع  کارکنان +

 مقابل دانشگاه های پیمانکاری

همراه با همکارانشان درسراسر رازیش یعلوم پزشک یشرکتکارکنان  مرداد،جمعی از 02روز دوشنبه 

تجمع مقابل این دانشگاه  وبرای حذف شرکت های پیمانکاری تیوضع لیتبددراعتراض به عدم  کشور

 .کردند



 

و وعده  یشتیومع یشغل یفیکارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلادامه تجمعات اعتراضی *

 مسئوالن یتوخال یها

با تجمع دراین واحد تولیدی به دور جدید اعتراضشان کارگران هپکو اراک  مرداد، 02روز دوشنبه 

مرداد شروع شده  22که از  مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل

 .،ادامه دادنداست



 

 ایرا در کارخانه اح دینتوانسته تول دیجد یتیریمد میاز آنجا که ت :گفتندان تجمع کنندگان به خبرنگار

 .عمل کند یواحد صنعت نیخود در قبال ا تیبه مسئول دیکند، دولت با

شده در شرکت مستقر  یساز یسازمان خصوص یتیریمد میت که تاسسال  کیاز  شیب :آنها ادامه دادند

 .در حد صفر است دیاما هنوز تول

مدیریت :،اضافه کردندپرداخت نشده دارند یکه دو ماه معوقات مزداین با اشاره به هپکو کارگران

 .شرکت درصدداست باکاهش برخی مزایا حقوق کارگران را کاهش دهد

: هستند،اضافه کردندرونق هپکو یایو اح دیتول یانداز راهبابیان اینکه خواهان  معترض کارگران

سهام به  یاقدام کند؛ واگذار یواحد صنعت نیا یتوانمندساز یبرا دیهپکو، با یپاسکار یدولت به جا

 .  دامن زده است ها یبه نگران شتریمشکالت هپکو را مرتفع سازد؛ بلکه ب تواند ینم یاجتماع نیتام

هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن  اعتراضات کارگران*

 وارد دهمین هفته شد



اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده  مرداد، 02روز دوشنبه 

 .هفته شد نیوارد دهم های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

 

نسبت به عدم تبدیل وضعیت وعملکرد شرکت  کارگران آب و فاضالب خوزستان اعتراضی تجمع*

 های پیمانکاری ازجمله عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت دراهواز

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  آب و فاضالب خوزستان پیمانی کارگران مرداد، 02روز دوشنبه 

وضعیت وعملکرد شرکت های پیمانکاری ازجمله عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق  عدم تبدیل نسبت به

 .بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت درکالنشهراهواززدند



 

 



از مجموع  یشمار: گفتشان به خبرنگار رسانه ای تجمع امروز اتیجزئ حیاز کارگران در تشر یکی

آب  یچ و پمپ یبه عنوان موتورچ یکارگر شرکت آب و فاضالب اهواز که به صورت قرارداد 322

خود که به صورت  یمطالبات مزد افتیدر اعتراض به عدم در کنند یم تیدر سطح شهر اهواز فعال

 .دست به تجمع زدند شود، یکامل پرداخت نم

هستند که در چند ماه گذشته که با  ساله 25تا  22 یسوابق کار یکارگر دارا 322 نیا: افزودوی 

ندارند که هر ماه حقوق خود را به  تیرضا یکار خود در حال طیاند، از شرا ام شدهغشرکت آبفار اد

 ریبه نسبت سا یمانکاریکارگران پ یافتیدر زانیحال م نیدر ع. کنند یم افتیحساب درلال صورت

 .شود یپرداخت م یبه صورت حداقل ها یرسم ژهیبه و یکارگران قرار داد

در  زیکارگران ن نیا مهیشاغل در اداره آب و فاضالب اهواز؛ حق ب یچ کارگر تلمبه نیگفته ا به

 .نشده است زیوار یاجتماع نیبهمن و اسفند  سال گذشته به حساب سازمان تام یها ماه

اهواز مشغول کار  یدر آبفا یمانکاریبه صورت پ شیکارگران از سالها پ نیا نکهیا یادآوریبا  او

حقوق  یاز پرداخت تمام مانکارانیاند، پ مدت کوتاه که با کارگران آبفار ادغام شده نیاند و در ا بوده

و قرارداد  یرسمکار  یرویاهواز برخالف ن یکارگران آبفا: افزود کنند، یم یآنها خوددار یقانون

، حق لباس و   پاداش و کارانه، بن ،یکار همانند اضافه ییایمجموعه آب و فاضالب از مزا میمستق

 .محروم هستند یخدمات عرف ریسا

کارگران  یپرداخت مطالبات حقوق یمانکاریپ یها شرکت انیکدام از کارفرما چیه نکهیا انیبا ب یو

اهواز در تجمع امروز جدا از  یکارگران آبفا: گفت رند،یگ یاداره آب و فاضالب اهواز را برعهده نم

قرارداد  هب یمانکاریخود از پ یاستخدام تیوضع رییخواستار تغ یا مهیو ب یمطالبات مزد یریگیپ

 .هستند میمستق

 یها مسئوالن شرکت آب و فاضالب خوزستان بعد از اطالع از خواسته یامروز برخ: گفت او

از مطالباتمان را پرداخت  یحداقل بخش ،یکارگر ندگانیبا نما یا جلسه لیکارگران وعده کردند با تشک

 .کنند

اهواز موظف به پرداخت معوقات  یشرکت آبفا مانکاریپ  جلسه نیاز قرار معلوم در ا: وی ادامه داد

 .کارگران شده است یا مهیو ب یحقوق

 میانتظار دار: کرد حیتصر ست،ین یمانکاریپ یها بر کار شرکت ینظارت نکهیا انیدر خاتمه با ب او

و  یمانکاریپ یها نظارت خود را بر شرکت دیمسئوالن اداره فاضالب استان خوزستان در سال جد

 .کنند شتریب تشانینحوه فعال

 اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به عملی نشدن وعده ها با گذشت چند ماه*

وعده پاسخگویی به  کارگران شرکت زغال سنگ کرمان و هفته ای 0با گذشت چند ماه ازاعتصاب 

مطالباتشان،بعضی از وعده ها یا اجرانشده است ویا بطورناقص عملی شده است وصدای اعتراض 

 .کارگران این معادن را دوباره بلند کرده است

از مطالبات  یکی :گفتمرداد،یک کارگر معدن همکاربه خبرنگاریک رسانه محلی  28روز یکشنبه 

سنگ متعهد شد که مبلغ  اساس شرکت زغال نیبود، بر ا یدکامل طرح طبقه بن یکارگران اجرا

 .آن بهتر است ییبه حقوق کارگران افزوده شود که از حالت ابتدا یشتریب



 یا مهیب ینشدن وقفه ها ییاعتراض کارگران مربوط به اجرا نیشتریدر حال حاضر ب :وی افزود

 نهیفوالد پرداخت هز یعامل صندوق بازنشستگ ریمد کهیسنگ کرمان است، در حال کارگران زغال

 .است فیبند از تفاهم نامه بالتکل نیا یمعوق را برعهده گرفت اما همچنان اجرا یها مهیب

 یا مهیب یکند، اصالح وقفه ها یریگیسنگ پ که قرار بود شرکت زغال یاز موارد یکی: اوادامه داد

استان  یاجتماع نیتام اریو در اخت هیکارگران بود، شرکت قول داده بود مدارک مربوط به آن را ته

 .قرار دهد

 نیاعتراضات مسئوالن شرکت اعالم کردند چن انیمتاسفانه پس از پا: این کارگرمعدن همکار افزود

شد  یها پرداخت نم مهیبود و ب یمانکاریگذشته قراردادها به صورت پ یوجود ندارد، سال ها یمدارک

 .از آن زمان وجود ندارد یمدرک چیو ه

بند از  نینشدن ا ییاعتراض کارگران مربوط به اجرا نیشتریدر حال حاضر ب: وی همچنین گفت

معوق را  یها مهیب نهیفوالد پرداخت هز یعامل صندوق بازنشستگ ریمد کهیتوافق نامه است، در حال

 .مسئله را انجام دهند نیا یریگیبرعهده گرفت و از مسئوالن شرکت خواست پ

کرده  هیشرکت زغالسنگ است که مدارک مربوط به شاغل بودن کارگران را ته فهیوظ: شد ادآوریاو 

 زین یسنوات کارگران اصالح شده و عده ا نهیقرار دهد تا با پرداخت هز یاجتماع نیتام اریو در اخت

 .بازنشسته شوند

که به امضا  یدر تفاهم نامه ا: گفت یکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد درهمین رابطه،

خواسته  نیامضا شد، مهم تر یبه مطالبات کارگر یدگیحاضران جلسه رس ریو سا یکارگر ندگانینما

 .مشاغل بود یطرح طبقه بند یکارگران اجرا

 یها یریگیشود، با پ یشامل حال همه کارگران م یریحقوق چشمگ شیاساس افزا نیبر ا: افزود یو

 .کارگران پرداخت شده است یایخرداد ماه انجام شده، حقوق و مزا یطرح از ابتدا نیانجام شده ا

وجود  ینواقص یهر طرح یدر اجرا عتایطب: کرد دیتاک یکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد

معترض  یطرح طبقه بند یکه به نحوه اجرا یمعترض هستند، کارگران یبرخ انیم نیدارد و در ا

 .میاعتراضات هست نیبه ا یدگیبوده، اعتراض خود را مکتوب اعالم کرده و در حال رس

آن  مهیو عدم پرداخت حق ب یا مهیسنگ خال ب کارگران شرکت زغال گریمشکل د: وی اضافه کرد

 رکلیکرمان، مد یکل دادگستر سیبا رئ یرو جلسه ا نیمختلف است، از ا یزمان یها در بازه ها

 یچگونگ یبررسسنگ کرمان برگزار شد و در حال  شرکت زغال رعاملیاستان و مد یاجتماع نیتام

 .میمشکل هست نیرفع ا

علیرغم وعده و وعیدها وتبلیغات امام  ی ایرانکارگران کنتورساز ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی*

 جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین 

 ،بالتکلیفی معیشتی وشغلینیقزو یجیبس انیامام جمعه ودانشجو غاتیوتبل دهایوعده و وع رغمیعل

 .ایران ادامه دارد یکارگران کنتورساز

ن به خبرنگار یواقع در قزو رانیا یکنتورسازکارخانه از کارگران  یکی،مرداد 02روز دوشنبه 

اما  میا تقاضا داده یکاریب مهیب یکارخانه برا یلیماه همزمان با اعالم تعط نیاز فرورد: گفترسانه ای 

 .میا آن نشده افتیماه هنوز موفق به در 5بعد از گذشت  مه،یماه حق ب نیعدم پرداخت چند لیبه دل



 نهیزم نیدر ا یریتقص چیبوده و ما ه یرارادیشدن ما به بهانه کرونا غ کاریب نکهیا انیکارگر با ب نیا

 مهیب یدرخواست کرد در ارتباط با پرداخت مقرر یاجتماع نیاز مسئوالن سازمان تام م،یا نداشته

 نیبتوانند از ا رانیا یشرکت کنتورساز  کارشدگان  یاقدامات الزم را به عمل آورند تا همه ب یکاریب

 .مند شوند است، بهره یپرداز مهیهر ب که حق یمقرر

 مهیب یمقرر افتینفر مشمول در 222حدود  یکارگر کارخانه کنتورساز 236از مجموع : گفت او

 یماه سال جار نیفرورد مهیماه حق ب کیو  89سال  مهیکارفرما سه ماه حق ب. اند شده یکاریب

مطالبه  یاجتماع نیکه تام یتا زمان لیدل نیپرداخت نکرده است به هم یاجتماع نیکارگران را به تام

 .شود یفراهم نم زیکارگران ن یکاریب مهیب یمقرر یخود را وصول نکند، امکان برقرار

 یکاریب مهیب یمقرر افتیکارگران امکان در یمابق: گفت زیکارگران ن ریکارگر در ارتباط با سا نیا

نفر با  5تا  0تعداد حدود  نیاز ا. اند را ندارند استفاده کرده یکاریب مهیاز ب نیاز ا شیآنکه پ لیرا به دل

وصول  یآنها برا رسد یاند که به نظر م بازنشسته شده آور انیاستفاده از قانون مشاغل سخت و ز

بتوانند به  ییمراجع قضا قیکنند تا به مرور از طر تیطرح شکا دیخود با یمطالبات بازنشستگ

 .خود برسند یزنشستگمطالبات زمان اشتغال و با

و  یمسئوالن استان یکه با حضور برخ یا در روز پنجشنبه هفته گذشته در جلسه: افزود یو

دو تا سه  نیبا تام رفتیشد، وزارت اقتصاد پذ لیاز معاونان وزارت اقتصاد تشک یکیو  یشهرستان

 گرید یاز سو. را بپردازد یکارگران کنتورساز یمعوقه مزد یها یاز بده یتومان، بخش اردیلیم

 روین»که با فروش سهام شرکت ند هست یتومان پول اردیلیم26تا  25 یریگ به دنبال بازپس رانکارگ

 .شده است زیبه خزانه دولت وار« کلر

کارفرما به کارگران  یطبق حکم صادره بده: اظهار داشت نیهمچن یکارخانه کنتورساز کارگر

 رویفروش سهام شرکت ن قیکارگران تالش دارند طلب خود را از طرو  تومان است اردیلیم نیچند

تاکنون مثمرثمر  هاآن یها یریگیپ زین نهیزم نیشرکت است، جبران کنند اما در ا یها ییکلر که از دارا

 .نبوده است

کارگران  یاز مطالبات اصل یکی یبخش خصوص تیریخارج شدن شرکت از مد: در خاتمه افزود یو

 .است  یکنتورساز

 یدر آزمون استخدام یعدم قبول لیکازرون به دلجان باختن یک معلم براثرخودکشی در*

در  یعدم قبولبدلیل استان فارس،  شهرستان کازرون یها از بخش یکی معلم در جره و باالده کی

 . زده و جان خود را از دست داد یبا خوردن سم دست به خودکش یآزمون نهضت سوادآموز

 بازداشت شدی شکر سجاد*

توسط  تهران انقالب دانینگار در م و روزنامه یفعال کارگر یشکر سجادمرداد، 26روز پنج شنبه 

  .بازداشت شد یتیامن یروهاین

 رانیا مستقل نگاران روزنامهکانال تلگرام :منبع

 به دادگاه  نژاد دیس اریمازاحضار*

صادر شده  دنژادیسرایماز یشعبه چهارم دادگاه انقالب اهواز برا یکه از سو یا هیاخطار مطابق

 .ابدیحضور  یدگیمردادماه در جلسه رس05در روز  ستیبا یم یفعال کارگر نیاست، ا



وزارت اطالعات در ارتباط با اعتراضات  نیشیپ یها یبه پرونده ساز یدگیاحضار جهت رس نیا

 .فوالد اهواز است یکارگران گروه مل 87سال

 راحمدیو بو هیلویاستاندار کهگیاسوج مقابل داران  گلخانه اعتراضی تجمع*

اجتماع  راحمدیو بو هیلویاستاندار کهگیاسوج مقابل داران  گلخانه مرداد،جمعی از 02روز دوشنبه 

 .اعتراضی برپا کردند

 

اند و  نشسته زیاز مسئوالن پشت م یبرخ: به خبرنگار رسانه ای محلی گفت از تجمع کنندگان یکی

 یشیچرا مسئوالن چاره اند. میدار هیمواد اول دیما مشکل خر. را ندارند دکنندگانیاصال  دغدغه تول

 .کنند ینم

 طیشرا لیما به دل. کند نیتأم دکنندگانیرا از گرده تول شیها نهیهز دینبا یاجتماع نیتأم: افزود یو

برق، برق گلخانه  شیف کی یبرا. کنند ینم تیمسئوالن حما. میا کرونا با شکست مواجه شده روسیو

 .کنند یمن را قطع م

 وعیش طیدر شرا ژهیمسئوالن مشکالت ما را به و یاز سو یو همکار تیعدم حما :او همچنین گفت

 .کرونا دوچندان کرده است یماریب

اما . اند در نظر گرفته دکنندگانیتول یاز کرونا را برا یناش دهید بیآس یواحدها التیتسه: افزود او

سزاوار است که من کار خودم را رها کنم، شبانه  ایآ. شود یآن ط افتیدر یهفت خوان رستم برا دیبا

 .تومان به من پرداخت کنند ونیلیم 32 تا  یها پرسه بزنم و نها روز در بانک

akhbarkargari2468@gmail.com 
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