
 9911شهریورماه  4اخباروگزارشات کارگری 

 خاتمه اعتراضات یبرا هیومجر ه،مقننهیقضائ یوقوا  تیمختلف حاکم یجناح ها نیکمپادامه  -

 کارگران هفت تپه با اعزام نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش

 رقب یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمپنجو ستیگزارش ب -

اردبیل نسبت به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت  ذوب آهن کارخانه کارگرانتجمع اعتراضی  -

 بموقع حقوق وحق بیمه مقابل استانداری

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیهتل هرمز بندر عباس  اعتراضی کارگران تجمع -

سطح نازل حقوق وعدم  نسبت بهادامه اعتراضات کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان  -

 اهواز5شعبه  یاجتماع نیتامبا تجمع مقابل اداره  یهمسان ساز

 ایدر سراسر دن یحقوق بشر یو سازمانها یکارگر ینامه سرگشاده به نهادها -

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

 کرمانشاه در هفته دولت یتشکر از مسئوالن درمحله باغ ن ینصب بنرها -

 باختن راننده شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه  حین کار براثر ایست قلبی جان -

 کارگر در حادثه ریزش آوار تبریز 2جان باختن  -

 شوایرفت و آمد کارگران درشهرستان پ سیسرو 2کارگر در تصادف  9 تیمصدوم -

 ه اعتراضاتخاتم یبرا هیومجر ه،مقننهیقضائ یوقوا  تیمختلف حاکم یجناح ها نیکمپادامه *

 کارگران هفت تپه با اعزام نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش

کارگران هفت تپه در راستای دست یابی  شهریور همچون روزهای گذشته،تعدادی از 4روز سه شنبه 

به مطالباتشان قصد برپایی تجمع مقابل فرمانداری شوش را داشتند که با حضور نیروهای انتظامی 

 .تماعشان روبرو شدندوجلوگیری از اج

بنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،یکی از کارگران حاضر در جلوی این مرکز قدرت 

 .بطور موقتی بازداشت شدبدلیل اصرار بر حق طلبیش شهرستان شوش در



 

 یوخبرگزار ندگانیو نما ییدانشجو جیمنجمله بس تیمختلف حاکم یعوامل جناح ها نیکمپ بدینترتیب

با  اعتراضات کارگران حق طلب هفت تپهخاتمه  یبرا هیومجر ه،مقننهیقضائ یوابسته به قوا یها

 .ادامه یافت شوش یسرکوب مقابل فرماندار یروهایاعزام ن

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمپنجو ستیگزارش ب*

 ورماهیشهر 4کارگران در روز  یسفره ها از انیکارفرما یبه دزد یروز اعتراض سراسر نیم25

را تجربه  انهیمبارزه جو یاستراحت شانیرود و کارگران کنار خانواده ها یم شیهمچنان محکم به پ

 .کنند یم

 مانکارانیپ یاز امروز تمام. وستندیپ ونیهم به صف اعتصاب مانکارانیبار پ نیا نکهیخوش ا خبر

که  مانکارانیپ نیا. کردند لیرا تعط شانیرده و کارگاه هااعتصاب ک روانیش یبیترک کلیس روگاهین

به  تدس شانیها تیعقب افتادن پول صورت وضع لیتوان اعتراضات کارگران را ندارند به دل گرید

 .اعتصاب زده اند نیا

مادر را  یو شرکت ها وستیخواهند پ مانکارانیپ نیهم به صف ا یگرید مانکارانیپ دیترد یب 

 .ها را باال ببرند متیرد که قمجبور خواهند ک

است و فقط امسال با باال رفتن  وانی ایبا دالر و  شانیمادر قراردادها یکه شرکت ها میدان یهمه م 

بزنند دو برابر سود برده اند و  دیو سف اهیدست به س نکهیهزار تومان بدون ا 24هزار به  22دالر از 

 .بندند یان قرارداد مخود به توم مانکارانیاست که با پ یدرحال نیا

ها را  یکنند، کمک یکرده و کار م انتیما خ نیکه به کمپ ییکارگاهها شتریب نکهیا گریخوب د خبر

 دینه تنها با مانکارانیو پ ستندیکنند چون بلد کار ن یم یخرابکار یآنها هم ه. کار کنند یتریگذاشتند ف



ها را  یها و ندانم کار یخرابکار نیضرر ا دیرا بدهند بلکه با لیخسارت عقب افتادن از برنامه تحو

 .هم بدهند

به منم گفتن . برنگشته سرکار گولتون نزنن یاقا بخدا کارگاه ها خلوتن کس» :نوشته مانیبرا یکارگر

که  ییاونا. گردم خونمون یبود االنم تو اتوبوس دارم برم یکارگاه خال دمیرفتم د. همه برگشتن

توجه  عاتیشا نیبه ا. برگشتن روهایکه ن کننیم عهیشا یالک. ارسرک ومدنیاعتصاب کردن هنوز ن

 «دیگول نخور. که ما رو گول بزنن تا دوباره کارگاهها پر بشه نهیترفندشون ا نایا. نینکن

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از یک گزارش 

سطح نازل حقوق و عدم پرداخت  اردبیل نسبت به ذوب آهن کارخانه کارگرانتجمع اعتراضی *

 بموقع حقوق وحق بیمه مقابل استانداری

اردبیل برای انعکاس صدای اعتراضشان  ذوب آهن کارخانه کارگران شهریور، 4روزسه شنبه  

نسبت به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری 

 .زدند

 

عدم پرداخت حقوق در زمان و با خبرنگار رسانه ای دلیل تجمعشان را معترض طی گفتگ کارگران

از  یدر موعد مقرر و مشکالت یو درخواست بازنشستگ یا مهیبودن حقوق، مشکالت ب نییمقرر، پا

 .اعالم کردنددست  نیا

 وزامر یط:به خبرنگار رسانه ای گفت لیاردب یاستاندار یو انتخابات یاسیس رکلیمد درهمین رابطه،

 .شد زیوار رماهیکارگران تا ت مهیب

دهد تا حقوق به  لیرا در قالب سه فقره چک به ما تحو یکارفرما معوقات کارگرقرارشد :وی افزود

 .کارگران به دستشان برسد نیافتاده ا ریتأخ



 ت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتینسبهتل هرمز بندر عباس  اعتراضی کارگران تجمع*

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  هتل هرمز بندر عباسکارگر  221د شهریور،حدو 3روز دوشنبه 

 .بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل این هتل دراستان هرمزگان زدندنسبت به 

 

 لیبه دل 99ن از اسفند ماه سال گراکار نیااخراج جمعی از:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

هنوز هم از حق ماه  نیپس از گذشت چندو مسافر آغاز شد  رشیدم پذو ع29کووید  یماریب وعیش

 .محروم هستند یکاریب مهیب

 .کارگرانی هم که اخراج نشده اند طی چند ماه گذشته حقوقشان پرداخت نشده است:آنها افزودند

نسبت به سطح نازل حقوق وعدم ستان زخواجتماعی تامین  کارگران بازنشسته ادامه اعتراضات*

 اهواز5شعبه  یاجتماع نیتامی با تجمع مقابل اداره ن سازهمسا

نسبت به درادامه اعتراضاتشان خوزستان شهریور،کارگران بازنشسته تامین اجتماعی  4روز سه شنبه 

مرداد ماه سال جاری دست به تجمع مقابل  25منجمله تجمع  یسطح نازل حقوق وعدم همسان ساز



زدند وخواهان پاسخ به خواسته واقع در گلستان فلکه کارگرازاهو  5شعبه  یاجتماع نیتامساختمان 

 .مردادشان شدند 25های مندرج در نامه مورخ 

 

در خواست  یاجتماع نیتام سیتجمع کنندگان از رئبنابه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،

از حضور  اداره سیحضور در جمع تجمع کنندگان را داشته،اما برخالف انتظار تجمع کنندگان ،رئ

 ریسا یندگیحراست اداره به تجمع کنندگان اعالم نمود که چند نفر به نما قیواز طر. استنکاف نمود

 روبرو کارگران بازنشسته دیمسئله با مخالفت شد نیا.ندیکارگران بازنشسته به داخل ساختمان ورودنما

 هیدر حضور کل نیه و مسئولبه داخل ساختمان ورود نمود دیبایشد و کارگران اعالم نمودند که همه م

 .دنتجمع کنندگان پاسخگو باش ی

در سالن اداره باز . رغم مقاومت حراست به سالن اداره ورود نمودند یتجمع کنندگان عل تیدرنها

 نیمسئله با شعار دادن تجمع کنندگان بازتاب نمود و مسئول نیسر باز زدند که ا ییاز پاسخگو نیمسئول

 .مجبور به مذاکره شدند

 استان خوزستان یاجتماع نیسازمان تاممرداد به رئیس  55نامه  :درهمین رابطه

 سالم ،  با

 99/5/25تجمع کنندگان در مقابل آن اداره کل در مورخه  نجانبانیرساند، ا یبه استحضار م"احتراما

 لیتحت پوشش آن سازمان خواهان موارد ذ رانیبگ یاز بازنشستگان و مستمر یعیقشروس ندگانینما

 . میباش یم

 یقانون برنامه ششم توسعه اقتصاد 22ماده (ب)بند  یاجرا یدر راستا یاجتماع نیسازمان تام - الف

مبادرت به صدور بخشنامه شماره  رانیا یاسالم یجمهور یوفرهنگ ی، اجتماع

داده است ، با مداقه نظر در  رانیبگ یحقوق مستمر یمتناسب ساز یحکم به اجرا2111/99/4241

 یمتناسب ساز یدر اجرا یعامل مهم و اساس 2/شود که دو ی، مشخص م وفبخشنامه موص یفحوا

 یکی یدر محاسبه مبلغ متناسب ساز. باشد  یم بیترغ بیضر -2و  یمبلغ متناسب ساز -2: شامل 

که در بخشنامه آمده از مبلغ  یباشد که بر اساس مندرجات جدول یم هیمبلغ پا تمهایآ نیاز مهمتر

سال به  35سنوات  یبرا غلار4/051/111سال شروع و تا مبلغ  21تا  واتسن یبرا غلار2/511/111

 2جدول شماره  بیترغ بیدر محاسبه مبلغ ضر تمیآ نیمهمتر نیباال لحاظ قرار گرفته است و همچن



سابقه  یبرا 2 بیسابقه را از ضر زانیمتناسب با م بیباشد که ضر یدر بخشنامه مورد اعتراض م

 نیسازمان تام کنیسال و باالتر در نظر گرفته است ، ل 35سابقه  یبرا 9 بیسال تا ضر 21

را مد نظر قرار داده و از احتساب  یواقع مهیسابقه پرداخت حق ب"در هر دو جدول منحصرا یاجتماع

ارتباط که  نیاست لذا در ا دهیآور امتناع ورز انیسخت و ز یاز اشتغال بکارها یناش یسنوات ارفاق

 . میینما یم انیرا ب لیباشد موارد ذ یم رانیبگ یو مستمر ستگانموضوع خواسته بازنش

 66و  62قانون اصالح مواد  60ماده  یالحاق 2قانون اصالح تبصره ( ب ) بند ( 2) بر اساس جزء-1

 نیقانون تام 60و الحاق دو تبصره ماده  2354مصوب سال  یاجتماع نیقانون تام 60و تبصره 

هر سال : ) ، آمده است  دهیرس بیبه تصو2391/6/23 خیکه در تار 2362مصوب سال  یاجتماع

 . سال محاسبه خواهد شد(  2/5)  میو ن کیآور  انیسخت و ز یدر کارها مهیحق ب پرداختسابقه 

مصوب  یاجتماع نیقانون تام 2تبصره ( ب ) بند (  2) جزء  هیبر اساس قانون استفسار-2

آور  انیسخت و ز یدر کارها مهیسابقه پرداخت حق ب: )  یاسالم یمجلس محترم شورا 2391/0/29

سال ( 2/5) میو ن کی، به ازاء هر سال سابقه  یبعد از اشتغال در مشاغل عاد ای، قبل  زانیبه هر م

 . خواهد شد اسبهمح

 ،ییایمی، ش یکیزیاستاندارد بودن عوامل ف ریبواسطه غ 2391/6/23قانونگذار در قانون مصوب  -3

 یتهایاز حد نرمال و ظرف شیبه مراتب ب یکار که منجر به ورود تنش طیمح یکیولوژیو ب یکیمکان

و  یشغل یهایماریآن ب جهیشود و نت یمشاغل وارد م نگونهیا نیبه شاغل(  یو روح یجسم)  یعیطب

 انیمشاغل سخت و ز باشد ، هر سال اشتغال در یعمر همراه آنان م انیبوده که تا پا هیعوارض ناش

محمل  یو ارفاق یسنوات واقع کیسال در نظر گرفته است لذا تفک( 2/5)  میو ن کیآور را معادل 

 . ندارد یقانون

 یاضاف مهیدرصد حق ب4ماده واحده ، کارفرما ( ب ) بند (  0) و جزء (  4) برابر مفاد جزء  -4

پردازد  یم یاجتماع نیآور به سازمان تام انیسخت و ز یشدگان در کارها مهیبابت هر سال اشتغال ب

سنوات  مانند گریسنوات د ریبه مانند سا یسنوات ارفاق نی، ا نی، بنابر ا ردیتحقق پذ یتا بازنشستگ

شده قرار  مهیدر عداد سوابق ب مهیو حضور داوطلبانه در جبهه که با پرداخت حق ب یخدمت سرباز

 . ندارد یتفاوت چگونهیه ردیگ یم

 خیبه تار یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 214و  213و  212 یشماره ها یدادنامه ها برابر -5

بخشنامه شماره (  3) ، بند  هایمستمر(  26) بخشنامه شماره (  2) مبادرت به ابطال بند 2390/4/21

 تیقابل یافآور را که ن انیسخت و ز یکارها(  4) بخشنامه شماره    ( د ) ، بند  هایمستمر(  42) 

بوده ، نموده است  انیخواسته شده توسط شاک یفوق العاده ها یایدر احتساب مزا یاحتساب مدت ارفاق

 . شود یمحسوب م یو مانند سنوات واقع یدر حکم خدمت رسم یو اعالم نموده که سنوات ارفاق

ت با وصف موارد مطروحه در خواست خواهان به اجابت خواسته و احتساب مجموع سنوا حالیا یعل

از  یاجتماع نیسازمان تام  رانیبگ یمستمر هیکل یانجام محاسبات متناسب ساز یبرا یو واقع یارفاق

 . میو محاسبه و پرداخت مابه التفاوت آن را دار یمتناسب ساز یاجرا خیتار

سال  انیدرصد مطابق تورم پا 42حقوق همه سطوح تا  هیپا شیو افزا 90ماده  حیصح یاجرا - ب

99 . 



 متیق نکهیحق مسکن با توجه به ا شی، افزا ایمزا ریدر خصوص سا 44و  222ماده  یااجر - ج

 . 99و حق اوالد بر اساس تورم سال  یشتیمع نهیو کمک هز افتهی شیافزا اریمسکن بس

 . میقانون الزام درمان مستق حیصح یاجرا - د

 . 96مصوب در سال  09عمل کردن به ماده  - ص

بازنشستگان استان )  یدر مناطق جنگ نیبه بازنشستگان مطابق شاغل یگپرداخت حق منطقه جن - س

 . ( یمنطقه جنگ یاستانها ریکرمانشاه و سا

 . یاجتماع نیتام نیشاغل یدیبا ع رانیبگ یبازنشستگان و مستمر یدیع یاعمال برابر - م

 . کارهم ریو خدمات داده شده به بازنشستگان همکار و غ ایحقوق و مزا یهمسان ساز - ک

استان خوزستان  یاجتماع نیمعترض در جلو سازمان تام رانیبگ یو مستمر گاناز بازنشست یا عده

 99/5/25 خیدر تار

 ایدر سراسر دن یحقوق بشر یو سازمانها یکارگر ینامه سرگشاده به نهادها*

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

او که . بردیدر اعتصاب غذا به سر م رانیزاد کارگران اآ هیاتحاد رهیمد أتیه سیزاده رئ میعظ جعفر

دستمزد کارگران به پنجسال زندان  شیو افزا یابیتشکل یو تالش برا یکارگر یصنف یتهایبخاطر فعال

اما . شد بتالم زیبه کرونا ن یویو ر یحاد قلب یهایماریب رغمیعل نیمحکوم شده بود، در زندان او

به قصد ُکشتن  افتهیسازمان یدرمان انتقال دهند در اقدام یبرا مارستانیب او را به نکهیا یبجا نیمسئول

 .اند محبوس کرده یشهر منتقل کرده و در سلول انفراد ییاو را به زندان رجا ،یو

. مرداد دست به اعتصاب غذا زده است ۶۲اقدام، از روز  نیدر اعتراض به ا زیزاده ن میعظ جعفر

او و انتقالش  یحاضر به آزاد نیحاد و ابتال به کرونا مسئول یهایماریباما با وجود وخامت حال او و 

 .ستندیمداوا ن یبرا مارستانیبه ب

خاطر ما  نیبه هم. و هر آن ممکن است جانش را از دست دهد  زاده در خطر است  میجعفر عظ جان

استمداد  خواهیآزاد یو تمام انسانها یحقوق بشر یو سازمانها یکارگر یالملل نیب ینهادها یاز تمام

و عاجل داشته باشند و به هر  ژهیخطرناک جعفر توجه و طیتا نسبت به شرا میو خواستار آن میطلبیم

که از  یقطعاً هر اقدام. زاده را آزاد کند میبخواهند تا جعفر عظ رانیدر ا نیممکن از مسئول قیطر

در  نیفشار به مسئول یبرا اندتویم ردیصورت گ یو حقوق بشر   یکارگر ینهادها و سازمانها یسو

 .کارساز باشد یکارگر زندان نیا یآزاد یبرا رانیا

 رانیکارگران ا آزاد هیاتحاد

 کرمانشاه در هفته دولت یتشکر از مسئوالن درمحله باغ ن ینصب بنرها*

 شهر و مسئوالن محترم استان کرمانشاه یمحترم شورا یشهردار محترم واعضا

 . میکرونا مچکر روسیو وعیاوضاع بدش نینکردن گنداب ابشوران در ا یروب هیال بخاطر شما از�

 میازشمامچکر مانیزندگ طیتعفن ابشوران والوده بودن مح یبو بخاطر�



انواع موشها وموجودات  ستیز یمناسب برا یامن وجوالن گاه یمحل  شدن درست ازشمابخاطر�.

 میدرمحل مچکر  گریمضر د

محل به  یخانگ یشدن زباله ها ریحمل زباله درمحل وبه اجبار سراز نیماش نداشتن ازشمابخاطر�

 .میداخل ابشوران مچکر

 میمتعدددرمحل مچکر یاسفالت وچاله ها یرو ادهیپ نداشتن ازشمابخاطر�

 میسبز درمحل مچکر یفصا نداشتن ازشمابخاطر�

 میمچکرفرزندانمان  یبرا یاز نطافت عموم یوعار زیتم طیمح نداشتن ازشمابخاطر�

 میمچکر یماریاوصاع حساس ب نیاب شرب منازلمان در ا ی وستهیمکرروپ یازشمابخاطرقطع�

 میگنداب ابشوران بازهم مچکر یبررو یعبورومروراهال یبرا منیا پل نداشتن ازشمابخاطر�

که  یبخاطرظلم وجفا نیدوهمچنیلیما قا یومحله  نیمحالت خوش نش نیکه ب ی ضیشمابخاطرتبع�

 .......میمچکروسپاسگزار مانهیازشماها صم دبازهمیداریما روا م یحله درحق م

 یمحترم باغ ن یاهال ازطرف

 

 

 

 

 

 



 

 جان باختن راننده شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه  حین کار براثر ایست قلبی*

 راننده زحمت یموسو دیدرگذشت جمش:شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومهکانال تلگرام سندیکای 

  .مسافران ییجابجا نیدر ح( یآرت یخطوط ب) کش شرکت واحد سامانه چهار خط چهار 



مسافران در  یجابجائ نیرا که در ح یموسو دیجمش همکارمان  بهنگام نا درگذشت تاسف ابراز با

و  شانیجانش را از دست داد به خانواده محترم ا یقلب ستیبر اثر ا هیجواد ریسامانه چهار در مس

 . میو صبر دار یتندرست یبازماندگان آنمرحوم آرزو یو برا مییگویم تیتسل همکاران 

 کارگر در حادثه ریزش آوار تبریز 5جان باختن *

 .گرفتار و دردم جانشان را ازدست دادندزیدر بارنج تبر یساختمان وارید زشیدر حادثه رکارگر 2

 شوایپ رستانشهکارگران درسرویس رفت و آمد  5تصادف  کارگر در 1مصدومیت *

به شهر  شوایسه جاده پ لومتریدر ک کارگرانسرویس رفت و آمد  2شهریور، 4صبح روز سه شنبه 

کارگر  9دراستان تهران باهم تصادف کردند و  آباد لیجل دیزوار ب یجاده روستا یدر ابتدا آباد لیجل

 .مصدوم شدند

 از بیمارستان یدونفر همگ ریبه غ دهید بیآس کارگراز نه نفربنا به آخرین گزارش رسانه ای شده،

 .شده اند صیترخ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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