
 3131دی ماه  31و  31،  31اخبار و گزارشات کارگری 

«میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
ماه حقوق و ماه ها  7اعتراضات دامنه دار کارگران کارخانه اخشان شیراز نسبت به عدم پرداخت  -

 حق بیمه 

 ی پروژهدرپی تعطیل با ماه ها حقوق معوقهسد باالخانلوکارگر  77بیکارشدن  -

 از کارت بانکی کارگران انیسوءاستفاده کارفرما -

 : تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

  میکن یکارگر را محکوم م یشدگان روز جهان  از بازداشت یاسداله شایکردن آن یزندان

رس شوراي عضو كانون صنفي معلمان تهران و باز یمیجعفرابراهدفاع از  تهیکم هیاطالع -

   هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگیان

 یمحمد نیپرو یبرا یدرمان یدگیعدم رس -

 استان فارس یدر باغشهرهاهفته اول  دی ماه  2کارگر طی  7مرگ خاموش  -

 در زرندیه چاه  زشیرجان باختن یک کارگر مقنی در حادثه  -

 کاوه یشهر صنعت کارگر 91بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران  ومصدوم شدن  -

ماه حقوق و ماه ها  7اعتراضات دامنه دار کارگران کارخانه اخشان شیراز نسبت به عدم پرداخت *

 حق بیمه 

خودرو واقع درشیرازبدنبال نامه نگاری های مکرر  یمنیکمربند اکارگران کارخانه اخشان تولید کننده 

،اعتراضشان را رسانه مهیقوق و ماه ها حق بماه ح 7به عدم پرداخت  با مدیران کارخانه درارتباط با 

 .ای کردند

اخشان حقوق خرداد شرکت تولیدی وصنعتی کارگران دی، 91بنا به  گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .نکرده اند افتیدر یحقوق چگونهیماه است که ه 7حدود و کرده اند  افتیماه را در

ند ا انجام داده ییها ینگار سئوالن کارخانه نامهپرداخت حقوق کارگران بارها با م یبرااین کارگران 

 رانیمانند ا یخودروساز یها شرکت یقطعه برا دیتول لیکه به دل دیران شرکت این استموپاسخ 

 .طلبکارندآنها تومان از  اردیلیم 27حدود  پایخودرو و سا

 7از  شیب یعاجتما نیاخشان به سازمان تامشرکت تولیدی وصنعتی  یبده زانیمبنابهمین گزارش،

 .حساب کارگران را مسدود کند یاجتماع نیمهم سبب شد که سازمان تام نیاو تومان است  اردیلیم

کارگر در چهار سال گذشته در کارخانه اخشان مشغول  777 نکهیبا توجه به ااین گزارش می افزاید،

نفر کاهش  077 یال 287سبب شد تعداد آنها به  یاقتصاد تیبودند اما مشکالت و وضع تیبه فعال

 .ابدی



کارخانه را بهبود بخشند  طیشرا توانند یم روین لیباور بودند که با تعد نیاگرچه مسئوالن کارخانه بر ا

 .کند جادیدر کارخانه اخشان ا یاقدام هم نتوانست رونق نیاما متاسفانه ا

اخت حقوق کارگران در پرد ریو تاخ یافتادگ کارگران توسط کارخانه باعث شد که عقب لیکاهش و تعد

وشرکت قادربه پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی نمی  کند دایپ شیماه افزا 7به 

 .بشاشد

 درپی تعطیلی پروژه با ماه ها حقوق معوقهسد باالخانلوکارگر  77بیکارشدن *

کارگر با ماه  77استان قزوین  زهرا نییشهرستان بودر  االخانلوبدنبال تعطیلی سد در دست ساخت ب

 .ها حقوق معوقه بیکار شدند

 سد مانکاریپ:زهرا گفت نییفرماندار شهرستان بودی، 91براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .است  دهیمعوقه دست از کار کش یها یبده لیباالخانلو به دل

 یدولت یها کتاز شر الار اردیلیم177به  کیکارگر نزد77با حدود  یمانکاریشرکت پ نیا: وی افزود

 .طرح مجددا آغاز خواهد شد نیا ییاجرا اتیپرداخت شود، عمل زیها ن طلب دارد که اگر حداقل

 :درهمین رابطه

 ماه حقوق مقابل استانداری قزوین6تجمع اعتراضی کارگران سد باالخانلو نسبت به عدم پرداخت 

لودر بوئین زهرا برای اعتراض ، کارگران سد درحال ساخت باالخان17 روز دوشنبه بیستم اسفند ماه

 .ماه حقوق دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند6به عدم پرداخت 

 



ماه است که  6برپایه گزارشات رسانه ای شده،این کارگران با نمایش دست نوشته هایی اعالم کردند 

 .هیچ حقوقی دریافت نکرده اند

رسیدگی به مطالبات و حقوق پرداخت نشده، رسیدگی به وضعیت بیمه کارگران این شرکت و تسریع 

 .ت این کارگران عنوان شددر پرداخت ها از دیگر مطالبا

اسفند ماه، حقوق  27از مهر ماه امسال تا امروز : درهمین رابطه یکی از کارگران معترض گفت

ایم این در حالی است که عیدی و سنوات هم جزء مطالبات ما است که پرداخت نشده  دریافت نکرده

 .است

روستا و  06ن آب شرب پنج شهر، سد باالخانلو در شهرستان بویین زهرا قرار داشته و برای تامی

کارگردراین 907هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان طراحی شده است و 277چهار هزار و 

 .پروژه مشغول بکارند

درصد پیشرفت فیزیکی داشت و قرار بود در صورت تامین اعتبار  69این سد در آبان ماه سال جاری 

دلیل تامین نشدن اعتبار از آن تاریخ تاکنون پیشرفت  تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد اما به

 .فیزیکی محسوسی نداشته است

 از کارت بانکی کارگران انیسوءاستفاده کارفرما*

او را گرفته  یکارش کارت بانک پارسال صاحب. کند یم یدر بازارچه مرز باشماق کارگر رینص

صاحبکار او  یعراق کیشر. جام بدهدنقل و انتقال پول ان یشهروند عراق کی یاست تا با آن برا

 ییاروهاازجمله د ازشیمورد ن یاز اجناس و کاالها یاریسقوط کرد، بس رانیا که ارزش الار یزمان

 .برد یو به عراق م کرد یم هیته رانیمانند شربت سرفه را از ا

در  یتومان ونیلیم 177 یگردش مال لیبه او اعالم کرده است که به دل ها ارانهی یحاال سازمان هدفمند 

که  دهد یم حیتوضخبرنگار رسانه ای او به . شود ینم نیبنز ارانهیهمان  ای یشتیماه مشمول کمک مع

اش  شانه یرا روکیلوگرمی  977و  17 یبارها تواند ینم گریو د دهیرا بر انشکمر ام سکیحاال د

 .کند یاست تا با آن مسافرکش دهیخر 81مدل  دیپرا کی لیدل نیببرد و به هم ها ونیبگذارد و تا کام

. داردساله  97و  1ساله است و دو دختر 01. کارگر است یصنعت یمرغدار کیدر  ییزا شهنه عباد

عباد از . است و او پول ندارد تا دخترش را به مدرسه معلوالن بفرستد یدختر بزرگ عباد معلول ذهن

گردش  اهتومان در م ونیلیم 997ه حدود اند ک محروم شده است، چون به او اعالم کرده نیبنز ارانهی

 د،یگو یعباد م. انجام داده است وریعباد واردات خوراک ط یصاحبکار او با حساب بانک. دارد یمال

 .مدرسه دختر معلولش را بدهد هیشهر نیبنز ارانهیداشت با  میتصم

پزشک پوست و 6 نکه در آ کینیکل کی. در تهران است ییبایز کینیکل کیوند کارپرداز  قلعه دیوح

. تهران است هیطریآنها در منطقه ق کینیکل. کارتخوان ندارند کدام چیو ه کنند یم تیفعال ییبایمو و ز

و خدمات پوست و مو  ینیب یکاشت مو و ابرو، جراح ییسرپا یها جراح آنها روزانه ده کینیدر کل

 یاند و حاال گردش مال گرفته دیرا به نام وح شان یها مرکز، کارتخوان نیو پزشکان ا شود یانجام م

 .شود ینم یشتیمع ارانهیمشمول  گریتومان اعالم شده است و د ونیلیم 877و  اردیلیم کیحساب او 



تومان 277و  ونیلیم کیتهران اجاره کرده و ماهانه  یدر منطقه مرتضو یمتر17آپارتمان  کی دیوح

هزار تومان حقوق  177و  ونیلیم 2او صاحب سه سر عائله است و فقط ماهانه . دهد یاجاره م

 .ردیگ یم

آنها  یبرا نیبنز ارانهیحاال که . اند خود قرار گرفته یکه مورد سوءاستفاده کارفرما اند دهیتازه فهم آنها

 .ثبت شده است شان یبه نام حساب بانک ینیسنگ یمال یها نشده و گردش زیوار

. راه افتاده است یمجاز یهم در فضا یا ارهاج یها که بازار حساب دهد یرخ م یموضوع درحال نیا

دادن  اجاره یو برا کنند یثبت م یو ادار یواژه امور مال دیخود را با کل یها یآنها معموال آگه

 یبرخ ایاما گو کنند یتومان طلب م هزار 777تا  177یشان با رمز دوم به صورت هفتگ حساب

پول خرج کنند و از حساب کارگران خود  ینیرزمیبازار ز نیا یبرا ستندیحاضر ن یحت انیکارفرما

 .کنند یسوءاستفاده م

 قهیعنوان وث او را به یو کارت مل یصاحبکارش از روز اول استخدام کارت بانک د،یگو یم رینص

در  یحساب بانک کیاند که  که در روز استخدام از او خواسته دهد یم حیگرفته است و عباد توض

 .صاحبکارش قرار دهد اریت عابربانکش را در اختباز کند و کار« ...»بانک 

اند و همان اول به  عنوان کارپرداز استخدام کرده او را به ییبایز کینیکه در کل دهد یم حیتوض دیوح

 هیدستگاه کارتخوان ته ایاست که دستگاه کارتخوان داشته باشد  نیشان ا اند که شرط استخدام او گفته

که خواسته آنها  استکه تصور کرده  دیگو یابزار دارد، م نیماش پلمیکه د کرد یتصور م دیوح. کند

 .کارتخوان داشته باشد دیکارپرداز حتما با کیاست و  یعیو طب یعاد اریبس

و  بیعج شیدستفروش مترو هم کارتخوان دارد، به نظرش خواسته کارفرما کی یکه وقت دیگو یم او

استخدام  یها یاز آگه یاریکه درحال حال حاضر بس ددهن یم حیکارگران توض نیا. نبوده است بیغر

است  یعیاست و طب یها به شرط داشتن کارتخوان شخص شرکت دیو مسئول خر توریزیو ای ابیبازار

 .افراد متصل است یها به حساب بانک کارتخوان که

 : تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  میکن یکارگر را محکوم م یشدگان روز جهان  ز بازداشتا یاسداله شایکردن آن یزندان

پس از احضار به  ۸۹کارگر  یشدگان روز جهان از بازداشت یاسداله شایماه آن یچهاردهم د شنبه

به سه ماه  شانیا. منتقل شد نیشعبه به زندان او سیبا دستور رئ نیاو یاحکام دادسرا یشعبه اجرا

 .محکوم شده است گرید یاجتماع یها تیمحکوم و یقیشش ماه حبس تعل ،یریحبس تعز

مدرس زبان  ،یاسداله شایکردن آن یتهران و حومه زندان یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

شدگان  احکام صادره در مورد بازداشت یحقوق کارگران  را محکوم و خواهان لغو تمام انیو از حام

 .باشد یکارگر م یروز جهان

 ۸۹ ماهید ۴۱

عضو كانون صنفي معلمان تهران و بازرس شوراي  یمیدفاع از جعفرابراه تهیکم هیالعاط*

   هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگیان

  ی، معلمان ارجمند و دانش آموزان گرام رانیا فیشر مردم



به  ید ۵ خیمعلمان تهران که در تار یمعلم و عضو کانون صنف یمیجعفرابراه قهیبا قرار  وث دادگاه

   .بود، مخالفت کرد  کرج بازداشت شده نهیور در بهشت سکصرف حض

در  یحوزه آموزش ؛ خانواده ، معلمان و دوستان و یفعال صنف نیگذشت ده روز از بازداشت ا با

اما متاسفانه با وجود مراجعات هر روزه . اند  بوده  شانیبازداشت ا تیوضع  ریگیروزها پ نیا یتمام

  .نکردند افتیدر یپاسخ روشن چیکرج، ه یخانواده و دوستان به دادسرا

رغم  یکرج مراجعه کردند و عل یبه دادسرا یمیخانواده و دوستان جعفر ابراه زین (دی91)امروز

ادامه  شانیا یکرد و برا یخوددار قهیوث رشیها، دادگاه از پذ یچندتن از بازداشت قهیموافقت با وث

  .قرار موقت بازداشت صادر کرد

جعفر  یفور یآزادمعلم ، خواهان  نیضمن محکوم کردن بازداشت  ا یمیجعفرابراه دفاع از تهیکم

 کندیاعالم م یمعلم بازداشت نیا یسالمت تیخود را از وضع ینگران تهیکم نیا نیهمچن. ابراهیمي است

را  یو یسالمت جان تیمسئول ،یو تحت نظر پزشک بودن و یمیجعفر ابراه یماریو  با توجه به ب

 .دهدیهشدار م یسالمت و یو نسبت به هر گونه خطر برا داندیزندان م نیسئولبر عهده م

 یمحمد نیپرو یبرا یدرمان یدگیعدم رس*

سر و صورت  هیافتاده و از ناح نیهنگام رفتن به سمت کارگاه به زم یمحمد نیپنجشنبه پرو روز

و لغزنده  خزدهیسرما  لیشب قبل محوطه زندان شستشو شده بود و به دل. شودیم یو کبود بیدچار آس

شده و  دید یدچار تار نیهمچن یمحمد نیپرو. اتفاق شده است نیباعث وقوع ا نیبوده است و هم

 یبه جهت درمان تعلل م مارستانیبه ب یزندان در انتقال و نیمتحمل شده که مسئول یدیسردرد شد

را با دستبند و پابند  یو ،یمدمح نیپرو دیبعد از ظهر به دنبال اعتراض شد۲ساعت  تا  یکه نها ندینما

او  ینوع درمان چیبدون انجام ه شان،یاسکن از ا یت یو پس از انجام س ندینما یمنتقل م مارستانیبه ب

 .گردانندیرا به بند برم

بد داخل بند طول روز را در کارگاه به  اریبس طیبخاطر شرا یمحمد نیبه ذکر است که پرو الزم

 .داخل بند دور باشد زیپر تنش و مخاطره آم یفضاگذراند تا از  یانجام کار م

شده و  یآذر زندان ۴۱از روز  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد ئتیه سینائب رئ یمحمد نیپرو

 .کند یم یحبس را سپر کسالیدوران حکم 

 یاسیس انیدر بند مخصوص زندان ستیبا یداخل نیبر طبق قوان یزندان یاسیس نیو فعال کارگران

 .قرار دارند یعموم میدر بند جرا یاسیس انیاز زندان یاریو بس  نیشوند اما پرو یارنگهد

امکانات  دیبا یو دولت ییقضا نیبوده و مسئول یدولت یتماما  به عهده نهادها انیزندان یسالمت تیمسئول

 .قرار دهند انیزندان اریدر اخت عا  یرا سر یدرمان

 ۸۹ ید ۴۱ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 استان فارس یدر باغشهرهاهفته اول  دی ماه  2کارگر طی  7مرگ خاموش *

براثر گازگرفتگی ازدست  استان فارس جانشان را یباغشهرها کارگر در 7هفته اول دی ماه، 2طی 

 .دادند



نفر در استان فارس جان  7ز امروتا ا18 ید یاز ابتدا دی، 91برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یاستان فارس و خصوصا باغشهرها یکارگران باغشهرهاشان یدست داده اند که همگ خود را از

 .اند بوده راصد دیو شهر جد رازیاطراف کالنشهر ش

و گاه  یخدمات یو انجام کارها یبه نگهبان یروز بصورت شبانه یافتیکه با حداقل حقوق در یکارگران

 .دهند ینان جان خود را از دست م یا در آوردن لقمه یسخت در باغشهرها مشغول هستند و برا

 یکه خارج از شهر ساخته شده اند و کاربرد مسکون شود یمحصور گفته م ییها به مکان باغشهر

 .ساخته شده اند حیتفر یبرا شتریندارند و ب

 راز،یاطراف ش یباغشهرها یدر بعض لیشک اریبس یو ساختمان ساز یرساختیامکانات ز رغمیعل

ساکن هستند و  الهایباغ و نیاز ا یا کوچک در گوشه یاتاقک ایها اغلب در کانکس و  باغ نیکارگران ا

 .شود یآنها قرار داده نم اریمناسب و استاندارد در اخت یگرمازا لیوسا

 صدرا دیشهر جدجان باختن یک کارگردر باغشهری واقع در :18دی 2

 فارس واقع در شهرستان فسا استان یاز باغشهرها گرید یکیدر  جان باختن یک کارگر:18دی 2

 صدرا دیشهر جدکارگر در باغشهر دیگری در  1جان باختن :18دی  7

 یاز توابع بخش مرکز انیکودباغشهر  یک درجان باختن یک کارگر براثر گازگرفتگی : 18دی  92

  رازیشهرستان ش

 در زرندیه چاه  زشیرجان باختن یک کارگر مقنی در حادثه *

 یاز روستاها یکیچاه آب در  یروبیالساله حین کار 16،یک کارگر مقنی دی 91صبح روز شنبه 

 .باختجان در دم  آوار،  ریچاه و ماندن ز یناگهان زشیبر اثر ر ه،یشهرستان زرند

 کاوه یشهر صنعتکارگر  33بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران  ومصدوم شدن *

نفر  91 کاوه یشهر صنعتوآمد کارگران   دی،بدنبال تصادف سرویس رفت91بامداد روز یکشنبه 

 .مصدوم شدند

به مراکز  یشخص یحادثه با خودروها نیتن از مصدومان ا97برپایه گزارشات رسانه ای شده،

 مارستانیرا پس از اقدامات الزم به ب گریمصدوم د 1 زیاورژانس ن یروهایمنتقل شدند و ن یدرمان

 .مدرس ساوه منتقل کردند

است که در آن  رانیا یشهر صنعت نیبزرگتر  شمال ساوه،  یلومتریک 97در واقع  کاوه  یصنعت شهر

 .کنند یم تیفعال یانسان یرویهزار  ن17کارخانه با حدود  017۰افزون بر 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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