اخباروگزارشات کارگری  03مرداد ماه 9011
 «بنیاد مستضعفان» قصد تخریب سرپناه  033خانوارروستای ابوالفضل اهوازرا برسرشان داردبازداشت تعدادی از اهالی روستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل نداشتن توانایی تامین
وثیقه و یا ندادن تعهد برای تخلیه خانههاییشان
«بنیاد مستضعفان» از اداره برق خواست که پایههای برق را نصب نکنند تا اهالی را دراین هوای
گرم وشرجی زمین گیر وفراری دهد
 گزارش بیستمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:اعتصاب کارگران شرکت  IDCدشت عباس دهلران
 چه خبراز اعتراضات کارگران هفت تپه؟+ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش
+آخرین خبرها درباره نشست سوم در مجلس
تجمع اعتراضی کارگران ناوگان حمل ونقل شهری شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها
حقوق مقابل ساختمان شورای شهر
عدم پرداخت  9ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج
تهدید کارگران معترض به کسر حقوق و اخراج از کار
 پایان موقتی تجمع چند روزه پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزیکشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین
 گزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه جعفر عظیم زاده در پنجمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد مرگ یک کارگر حین کارحفاری در شوشتر*«بنیاد مستضعفان» قصد تخریب سرپناه  033خانوارروستای ابوالفضل اهوازرا برسرشان دارد
بازداشت تعدادی از اهالی روستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل نداشتن توانایی تامین
وثیقه و یا ندادن تعهد برای تخلیه خانههاییشان
«بنیاد مستضعفان» از اداره برق خواست که پایههای برق را نصب نکنند تا اهالی را دراین هوای
گرم وشرجی زمین گیر وفراری دهد
در یک سال اخیر ساکنان روستای ابوالفضل واقع در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند
کیانشهر اهواز با احکام بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانههایشان را دارد ،روبروشده و اکنون
 033خانوار ترس از دست دادن خانههایشان را دارند.
روستایی با ساکنانی با قدمت باالی  03سال سکونت که مدتی است بنیاد مستضعفان با ادعای تملک و
حق مالکیت اراضی این روستا ،اهالی آن را مجبور به تخلیه خانههای خود و ترک روستا کرده است.

بنا به گفته امام جماعت این روستا ،اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟
چرا بعد از اینکه  033خانوار بیش از  03سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند ،یاد
این موضوع افتادهاند؟! آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای
طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
مادری نسبتا ً میانسال که شیلهاش را زیر عبا محکم میکند و با چشمانی ترسآلود میگوید :اینجا
خانههای ما را خراب میکنند ،من پنج فرزند کم توان دارم که یکی از آنها فوت کرده است .کاش با
رأفت بیشتری به ما نگاه میکردند تا این چنین در عذاب و دلهره از دست دادن سرپناه خود نباشیم.
مردی که لباسهایش از عرق خیس شده و از گرما و بیبرقی ناله میکند ،میگوید :همه کودکان،
زنان و مردان روستا جرأت خروج از خانه را ندارند .برقرسانی به روستا خیلی ضعیف شده است
چون بنیاد مستضعفان از اداره برق خواست که پایههای برق را نصب نکنند.
وی ادامه میدهد :وقتی برق ضعیف باشد دیگر کولر هم جواب نمیدهد و در این گرما و شرجی
مجبور به تحمل این درد هستیم چون کسی دوست ندارد به فکر مردم مظلوم روستای ابوالفضل باشد!
پسر جوان دیگری که از دستگیری پدرش گالیه دارد ،میگوید :مردان اینجا ،کشاورز ،راننده ،نگهبان
و یا کارگر ساختمانی هستند .آنها قاتل و جانی نیستند که به جرم ترک نکردن خانههای خود دستگیر
شدهاند و امیدوارم مسئوالن برای مردم بیگناه روستای ابوالفضل چاره اندیشی کنند.
وی یادآور میشود :مردان روستا به خاطر خانههای خود دستگیر شدند و برای آزادی آنها باید
ضمانتنامههای میلیونی به وثیقه بگذاریم .ما غیر خانههای اینجا نه شغل رسمی داریم و نه ملک
دیگری ،پس این چه شرط انصافی است که در حق ما روا میدارند؟
یکی از جوانان روستا نیز عنوان میکند :شبها از گرما یا روی پشت بام و یا در خیابان باید با تحمل
گرمایی طاقت فرسا که حتی ادارات را به تعطیلی کشانده است ،بخوابیم و این شرط انصاف نیست که
مردان روستا به خاطر خانهها دستگیر و شرط آزادی آنها اخذ تعهد برای تخلیه خانههایی که تنها
سرپناهشان است ،باشد.
*گزارش بیستمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:
اعتصاب کارگران شرکت  IDCدشت عباس دهلران
20امین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان در روز  03مرداد همچنان قدرتمندانه پیش می
رود و کارگران بازهم بیشتری به این اعتصاب می پیوندند.
کارگران شرکت  IDCدشت عباس دهلران امروز با تعطیل کردن پروژه به یاری برادران خود آمدند.
کارگرانی که با وعده افزایش حقوق کارفرمای شیاد پتروپاالیش شرکت اکسیرصعنت سرکار رفته بعد
از بدعهدی کارفرما سه تن از مونتاژکارهای پتروپاالیش شرکت اکسیرصعنت تسویه کرده به خانه
بازگشتند.
در این 03روز بیش از  51هزار کارگر از  03شرکت در پارس جنوبی که در پاالیشگاهها و مراکز
نفتی به اعتصاب پیوستند .نیروگاههای متعددی نیز در سراسر کشور به ندای برادرانشان پاسخ مثبت
داده با اعتصاب روانه خانه های خود شدند.
بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

*چه خبراز اعتراضات کارگران هفت تپه؟
+ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش
روز پنج شنبه  03مرداد روز از نو و روزی از نو،تجمع تعدادی از کارگران هفت تپه در راه دست
یابی به مطالباتشان ازجمله خلع ید از خصوصی سازی مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه پیدا
کرد.

+آخرین خبرها درباره نشست سوم در مجلس
/تا لحظه تتظیم خبر ،گزارشی از کارگران هفت تپه شرکت کننده در نشست سوم مجلس بتاریخ 09
مرداد ماه منتشر نشده است.
/بنابه گزارشات رسانه ای شده ،در این جلسه اجازه صحبت به کارگران هفت تپه شرکت کننده
درجلسه داده نشد وحتی به آنها فرصتی داده نشد به سخنان وزیر اقتصاد پاسخ بدهند.

 /بنابهمین گزارشات،امید اسدبیگی ،کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این جلسه
حضور نداشت ،اما در پشت درب کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشت.
/برپایه همین گزارشات بنقل ازیکی از مجلس نشینان،چهارمین نشست پانزده روز بعد در بهارستان
برگزارخواهد شد و وزیر اقتصاد باید مشخص کند که برای چشم انداز و افق شرکت هفت تپه و
اهلیت مالک این کارخانه ونحوه خلع ید مالک و اداره کارخانه چه تصمیمی میخواهد بگیرد.
*تجمع اعتراضی کارگران ناوگان حمل ونقل شهری شهرداری یاسوج نسبت به عدم پرداخت ماه ها
حقوق مقابل ساختمان شورای شهر
عدم پرداخت  1ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج
تهدید کارگران معترض به کسر حقوق و اخراج از کار
روز پنج شنبه  03مرداد ،کارگران ناوگان حمل ونقل شهری شهرداری یاسوج برای اعتراض به عدم
پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرمرکزا ستان کهگیلویه و بویراحمد
زدند.
کارگران معترض با اشاره به تعویق 9ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان،افزودند :در روز
استیضاح شهردار با حضور در همین مکان اعتراض کردیم ،شهردار شهر یاسوج با حضور در جمع
ما قول داد که اگر چرخ ماشینم را بفروشم مشکالتتان را حل میکنم ،چند ماه از وعده شهردار می
گذرد و هنوز مشکل ما حل نشده است.
یکی از کارگران معترض نیز گفت :هر وقت برای مطالبه حق و حقوق مان جلوی شهرداری یا
شورای شهر تجمع کردیم یا حرفی زدیم ما را تهدید به اخراج و کسر حقوق کردهاند.
وی افزود :ما چه گناهی کردهایم که باید  9ماه حقوق نگیریم ،در تمام این مدت با تمام سختیها به
کارمان ادامه دادیم و حاضر نشدیم حتی یک روز در خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود.
یکی دیگر از این کارگران حاضر درتجمع گفت :عضو شورای شهر در جواب اعتراض به من گفته
که اگر ادامه بدهم ترتیبی میدهم که از کار اخراج شوید ،کجای قانون آمده است که عضو شورای
شهر میتواند کسی را که چند سال سابقه کار دارد ،به دلیل مطالبه حقوق اخراج کنند.
خاطرنشان می شود که  9ماه حقوق کلیه کارگران شهرداری یاسوج پرداخت نشده است واین
کارگران وخانواده هایشان درحال دست وپنجه نرم کردن با این مشکل هستند.
*پایان موقتی تجمع چند روزه پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی
کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین
عصر روز چهارشنبه  09مرداد،پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی
کشور بدنبال وعده چند بهارستان نشین به تجمعات اعتراضی وشبانه روزییشان مقابل مجلس
ودرپارک بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند.
آنها به خبرنگار رسانه ای گفتند :تجمع چند روز گذشته ما پس از آن خاتمه یافت که از طرف برخی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای پیگیری مشکالت ما وعده اصالح طرح استخدامی را دادهاند.

آنها افزودند:روز گذشته از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس با آنها صحبت شد و درنهایت آنها وعده
دادند موضوع طرح جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
آموزشدهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در ادامه گفتند :برهمین اساس همه معترضان که
به نیابت از جانب همه پذیرفتهنشدگان از شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به وضعیت شغلی
خود به تهران آمده بودند ،به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.
آنها در خاتمه گفتند :در حال حاضر چند نفر از همکاران به نیابت از سایرین برای پیگیری وضعیت
استخدامی ما در تهران باقی ماندهاند .از قرار معلوم مقرر شده بعد از ایام محرم حدود  51یا 51
شهریور طرح اصالح جذب آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجلس
مطرح کنند.
درهمین رابطه :دامه اعتراضات پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی
کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس
پذیرفتهنشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشورکه روز یکشنبه  03مرداد
خودرا بتهران رسانده ومقابل مجلس اجتماع کرده بودند تا به بالتکلیفی استخدامیشان خاتمه بدهند
کماکان با اقامت شبانه در پارک روز چهارشنبه  09مرداد برای احقاق حقوشان برای باری دیگر
دست به تجمع در بهارستان زدند.

*گزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه
وضعیت پرداخت های کارگری در مجتمع مس سرچشمه به نفرات پیمانکاران مطابق ذیل کماکان
مطلوب نیست شرح این مطالبات بدین نحو است:

 شرکت فولمن بخشی از پرسنل تسویه حساب شده ی خود از پایان سال گذشته و نیز عده ای ازاردیبهشت ماه سال جاری را بدون پرداخت مطالبات رها نموده است؛ مراتب اعتراض نفرات مذکور
ت حقوق پرسنل
تا حراست مجتمع مس سرچشمه در حال پیگیریست .این شرکت نسبت به پرداخ ِ
مشغول به کار خود تا خرداد ماه اقدام کرده است.
 شرکت سبا فام کماکان از اردیبهشت ماه سال  ،91مجموعه ای از بدهی ها را به پیمانکاران باقیافتن کار این شرکت در سال گذشته ،هنوز اقدامی در این زمینه انجام نپذیرفته
نهاده و با وجود خاتمه ی ِ
است.
 مشاور مبینا مربوط به طرح توسعه ی تغلیظ و خردایش دره زار ،از خردادماه سال جاری حقوقپرسنل خود را پرداخت ننموده است.
 شرکت نیپک پیمانکار پروژه ی توسعه ی هوود نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران دست دومخود اقدام ننموده و پیمانکاران مذکور چندین ماه است قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند.
 شرکت نیرو صنعت سرچشمه از ابتدای خرداد ماه ،حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است. شرکت رامپکو پیمانکار پروژه ی خردایش نسبت به به روز رسانی حقوق پرسنل خود اقدام نمودهاست.
 شرکت دژپل سمنگان پیمانکار در معدن مجتمع مس سرچشمه ،تا کنون نسبت به تسویه نفراتمعدود اخراج شده از مرداد  ٨٩و پرداخت مطالبات آنها اقدام نکرده است.
منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
*جعفر عظیم زاده در پنجمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد
امروز پنجشنبه سیام مردادماه پنجمین روزی است که جعفر عظیم زاده در سلول انفرادی اندرزگاه
 ۱۱زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد.
دیروز در مالقاتی که خانواده با جعفر داشتهاند متوجه شدت ضعف و رنگ پریدگی و سرگیجههای
مداوم او بودهاند و ده کیلوگرم نیز کاهش وزن داشته است.
علیرغم بیماریهای قلبی ،ریوی و گوارشی قبلی که ناشی از اعتصاب غذای سال  ٨۹میباشد ،ابتالی
به کرونا و محرومیت از دارو و درمان شرایط جسمانی او را به شدت درمخاطره قرار داده است.
اکنون پنج روز است که در انفرادی بسر میبرد و هیچگونه تماسی با بیرون از زندان ندارد .مالقات
دیروز خانواده نیز از طریق اجازه نامه دادیار ناظر بر زندان و تحت فشار همسر وی صورت گرفت
وگرنه به خانواده اعالم کردهاند که تا زمانی که در سویت (انفرادی) است نه تلفن و نه مالقات نخواهد
داشت و این موضوع اعضای خانواده و جامعه را کامالً در بیخبری از وضعیت سالمت او قرار
میدهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران٨٨/۹/۹۹ -
*مرگ یک کارگر حین کارحفاری در شوشتر

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شوشتر گفت :حفاری غیرمجاز در یکی از
محلههای تاریخی و قدیمی شوشتر ،موجب مرگ کارگر حفار شد.
روز پنج شنبه  03مراد،علیمحمد چهارمحالی در گفتگو با خبرنگار رسانه ای افزود :در روزهای
گذشته طبق اطالعات به دست آمده از حفاری غیرمجاز در محله قدیمی سنگفرش شوشتر ،با حضور
در محل کارشناسی الزم صورت گرفته و این موضوع تایید شد.
وی افزود :بر اساس این اتفاق ،با ورود نیروی انتظامی و یگان حفاظت میراث فرهنگی ،پرونده
حقوقی تشکیل و موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به انگیزه این اقدام بیان کرد :افراد اقدام کننده با هدف یافتن آثار ،اشیاء تاریخی یا گنج،
این کار را انجام دادند که موجب مرگ یکی از کارگران به علت ماندن زیر آوار شد.
وی گفت :بعد از این مسئله ،یکی از شرکاء خود را معرفی کرده و بقیه ذینفعان نیز تحت تعقیب
هستند.
akhbarkargari2468@gmail.com

