اخبار وگزارشات کارگری  3فروردین ماه 9311
 مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران شکایتش را از غریب حویزاوی پس گرفت جان باختن یک از کارگران شرکت آریا بنادرایرانیان در انزلی واعتراض کارگران مجتمعبندرانزلی نسبت به کار بدون تجهیزات ایمنی – بهداشتی الزم برای عدم ابتال به کرونا
واصرارمسئوالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن برادامه کارطبق روال گذشته
 کارگران معترض نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال شرق (2شرکت تراورس) -استانگلستان -نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه خواهان ایجاد شورای کارگری مستقل شدند
 اعتراض پرستاران مشهد به فرصت طلبی دانشگاههای علوم پزشکی از کرونا وبکارگیریپرستاران با قراردادهای شرکتی  98روزه
 روز شمار اعتراضات خرداد ماه *8989*مدیرعامل گروه ملی صنعتی فوالد ایران شکایتش را از غریب حویزاوی پس گرفت
مدیر امور حقوقی و قراردادهای گروه ملی صنعتی فوالد ایران با ارسال نامه ای بتاریخ  29اسفند
 89برای بازپرس شعبه  8دادسرای عمومی وانقالب اهواز با اشاره به پس گرفتن شکایت مدیرعامل
شرکت از غریب حویزاوی کارگر حق طلب این واحد تولیدی خواستار منع تعقیب پرونده شد.

درهمین رابطه:
احضار غریب حویزاوی کارگر حق طلب فوالد اهوازبدنبال شکایت کارفرما
غریب حویزاوی کارگر حق طلب گروه ملی صنعتی فوالد ایران بدنبال شکایت کارفرما به دادگاه
انقالب شهرستان اهوازاحضار شد.
طی روزهای گذشته یوسفی مدیر عامل جدید فوالد اهوازبه غریب حویزاوی پیشنهاد کار در دفتر
تهران را داد که مورد موافقتش واقع نشد واین امر موجب شد تا مدیرعامل توطئه جدیدی را سازمان
بدهد و علیه این کارگر حق طلب پرونده سازی کند و از وی در شعبه  8بازپرسی دادگاه اهوازشکایت
کند.
قابل یادآوری است که در جریان اعتراضات دامنه دار پائیز 89کارگران گروه ملی صنعتی فوالد
ایران،غریب حویزاوی بهمراه ده ها کارگر دیگر فوالد بازداشت وروز سه شنبه  89دی ماه باقرار
کفالت آزاد شد.
*جان باختن یک از کارگران شرکت آریا بنادرایرانیان در انزلی واعتراض کارگران مجتمع بندرانزلی
نسبت به کار بدون تجهیزات ایمنی – بهداشتی الزم برای عدم ابتال به کرونا واصرارمسئوالن اداره
کل بنادر و دریانوردی استان گیالن برادامه کارطبق روال گذشته
مهدی زرگران یکی از کارگران شرکت آریا بنادر ایران در مجتمع بندرانزلی براثر ابتال به ویروس
کرونا جان خود را از دست داد وتعدادی دیگر از کارگران این مجتمع بندری بدلیل ابتال به کرونا
حالشان وخیم است.
در چنین شرایطی فعالیت مجتمع بندرانزلی بصورت شبانه روزی و  22ساعته ادامه دارد
وکارگرانش بدون تجهیزات ایمنی – بهداشتی الزم برای عدم ابتال به کرونا مجبور به ادامه کار
هستند و مسئوالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن منجمله مدیرکلش بر ادامه کار این بندر
بروال کنونی تاکید می کنند.
*کارگران معترض نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال شرق (2شرکت تراورس) -استان
گلستان -نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه خواهان ایجاد شورای کارگری مستقل شدند
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال شرق (2شرکت تراورس) -استان گلستان -با
انتشار متنی بقرار زیر در شبکه های اجتماعی بتاریخ  9فروردین ،ضمن ابراز اعتراض نسبت به
عدم پرداخت  2ماه حق بیمه وپرداخت  05درصدی  6ماه حقوق خواهان خواهان ایجاد شورای
کارگری مستقل شدند:
کارگران زحمتکش شمال شرق( )۲استان گلستان
همکاران پروژه خط سبز دشت بندرگز
 ۳فروردین ۹۹
همکاران پروژه کارت خرید و عیدی و حقوق نگرفتن لباس کار و  ...بماند .مهمترین اصل کار بیمه
هست که اونم از برج  ۸تا االن واریز نشد.کسی بداد این کارگران پروژه نمیرسه .از برج  ۶تا حاال
فقط یه  ۰۵درصد گرفتن .نه تجهیزات دارن نه حقوق مزایا

الزم به ذکر است ما خواهان شورای کارگری مستقل هستیم نه شورای عالی کار شرکت ترواوس که
فقط نامه نگاری کنند و جلوی اعتراضات را بگیرند  .شورای کارگری باید از طرف کارگران
برگزیده شود و کارگران حق رای و صحبت در آن داشته باشند و شورای کارگری تراورس و یا هر
شرکتی باطل است و فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نیست.
*اعتراض پرستاران مشهد به فرصت طلبی دانشگاههای علوم پزشکی از کرونا وبکارگیری
پرستاران با قراردادهای شرکتی  91روزه
جمعی از پرستاران بیمارستان های مشهد ،به استخدام شرکتی پرستاران در قالب قراردادهای 98
روزه که در پی شیوع کرونا زیادتر شده ،انتقاد کردند.
روز یکشنبه  9فروردین،آنها به خبرنگار رسانه ای گفتند:مدتهاست دانشگاههای علوم پزشکی از
استخدام رسمی پرستاران سر باز میزنند و بعد از شیوع کرونا ،استخدام پرستاران شرکتی به
صورت قرارداد  98روزه را شاهد بودیم که ارزشی برای حق و حقوق اولیه پرستاران قائل نیست.
شرکت پناه صنعت پارت 255کارگر مجتمع پتروشیمی لردگان را اخراج کرد
شرکت پناه صنعت پارت با ارسال پیامکی برای  255کارگر مجتمع در حال احداث پتروشیمی لردگان
واقع دراستان چهارمحال و بختیاری پایان کارشان از  28اسفند  89را اعالم کرد.
متن پیامک ارسالی شرکت پناه صنعت پارت فعال درعرصه طـراحی و مهندسی  ،تأمین کاال  ،ساخت
و نصب و راه اندازی واحـد های پتروشیـمی  ،خطوط لوله نفت و گاز  ،پاالیشـگاه هـای نفت و گاز ،
میادیـن نفتـی و مخـازن ذخیـره سـازی فرآورده هـای نفتـی و پتروشیـمی،برای  255کارگر مجتمع
پتروشیمی لردگان بنقل از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران:
«همکار گرامی،ضمن تقدیر از تالشهای جنابعالی در این شرکت پایان کار شما از مورخ 89/82/28
اعالم میگردد.خواهشمند است جهت انجام مراحل اداری تسویه به واحد اداری مراجعه فرمائید .با
تشکر واحد اداری شرکت پناه صنعت پارت»
*روز شمار اعتراضات خرداد ماه *9319
8خرداد:
 -8اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق دراعتراض به کاهش حقوق برای چهارمین روز متوالی**
 -2تجمع اعتراضی کارگران حفاظت جنگل استان مازندران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل
استانداری
 -9تجمع اعتراضی کارگران نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه نسبت به عدم پرداخت کامل حقوق
فروردین ماه
 -2تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آرد غنچه اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق مقابل بانک
توسعه تعاون اهواز
 -0ادامه اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
 -6نامه سرگشاده کارکنان مدیریت پشتیبانی شرکت نفت وگاز پارس دراعتراض به کاهش حقوق

 -9پاسخ کارکنان معترض شهرداری منطقه 9تبریزبه شهردار
2خرداد:
 -9اعتراض پرستاران بیمارستان امام رضا مشهد نسبت سطح پایین کارانه
 -8تجمعات اعتراضی اهالی شاهرود نسبت به ادامه کار معدن بوکسیت تاش در راستای حمایت از قله
شاهوار
 9و  2خرداد:
 -85تجمع اعتراضی کارگران عملیات و سیاالت شرکت ملی حفاری ایران نسبت به اخراج از کار
ومسدود کردن درب ورودی اصلی شرکت
 -88تجمع کارگران اخراجی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در اعتراض به وعده های توخالی
مسئوالن و برای بازگشت بکار
 -82اعتراض کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت شرکتهای تابعه وزارت نفت نسبت به
گسترش قراردادهای پیمانکاری
 -89افزایش نارضایتی بین کارکنان صنعت نفت
 -82اعتراض به عملکرد وزارت نفت در صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
 -80اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری منطقه  6اهواز دراعتراض به کاهش حقوق توسط پیمانکار
 -86اعتراض پزشکان قراردادی یزد نسبت به عدم پرداخت 2تا8ماه کارانه
 0و  6خرداد:
 -89اعتراضات کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان نسبت به پایمالی حقوشان از طرف شرکت
های توبا از زیر مجموعه های هلدینگ توسعه انرژی تدبیر و وابسته به گروه توسعه اقتصادی
تدبیر -بازوی درآمدزایی ستاد اجرایی فرمان امام – و گروه مپنا
 -89اعتصاب وتجمعات کارگران خدماتی خط یک مترو تهران دراعتراض به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتی
 9و  9خرداد:
 -88تجمع دوباره کارکنان خشمگین متروی تهران دراعتراض به تبدیل وضعیتشان در ساختمان
مرکزی شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه (مترو)
 -25ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مناطق 6،0و 9اهواز نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق
وکاهشش به زیر حداقل حقوق رسمی
 -28ادامه کنش های کارگران اخراجی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای بازگشت بکار
 -22تجمع اعتراضی اهالی لیسار نسبت به دفن زباله ها در مرکز شهر و بوی بد مقابل بخشداری

 -29تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به غذای سلف سرویس
مرکزی
8خرداد:
 -22مصدومیت شدید 2کارگربدنبال حمله مسلحانه به کارگران معترض به تصمیم اداره کل پایانههای
استان خوزستان مبنی بر صدور مجوز جهت ساخت دو سایت ضدعفونی در اداره پایانههای بندر امام
 85و 88خرداد:
 -20پایان موقتی اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق پس از 82روز
 -26اعتصاب وتجمع کارگران سازمان عمران زایندهرود دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
 -29ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل
ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهواز
 -29تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به نداشتن امنیت
شغلی مقابل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش
82خرداد:
 -28اعتصاب کارگران کارخانه کاغذسازی پارس در اعتراض به بازداشت یکی از نماینده هایشان
 -95تجمع اعتراضی کارگران پروژه البرز مال کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل
ساختمان مرکزی بانک سامان درتهران
 -98از سرگیری تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت حقوق
 -92ادامه اعتصاب وتجمعات کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان در اعتراض به خطرافتان آینده
شغلی پس از واگذاری ها  ،عدم تبدیل وضعیت،عدم پرداخت کامل حقوق ومطالبات وعدم شفافیت
مالی صندوق ذخیره
 -99تجمع اعتراضی جمعی از معلمان کرمانشاه نسبت به زندانی کردن معلمان و حکم انفصال از
خدمت محمد حبیبی
 -92تجمع فرهنگیان مریوان برای همبستگی با معلمان زندانی واعترض به زمینه چینی جهت صدور
حکم انفصال از خدمت برای محمدحبیبی
89خرداد:
 -90تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل استانداری
خوزستان برای دومین روز متوالی
 -96تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان کرمان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
 -99سلایر تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت
مقابل استانداری خوزستان ادامه دارد

 -99تجمع مربیان پیش دبستانی شوشتردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل دفتر بهارستان نشین
شوشتر وگتوند
 82خرداد:
 -98حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در سازمان امور دانشجویان در اعتراض به عدم
پیگیری وضعیت مرضیه امیری توسط مسئولین دانشگاهی
 -25تجمع اعتراضی اولیای دانش آموزان هنرستان آزادی فلسطین نسبت به وضعیت نامناسب
آموزشی و مالی این واحد تحصیلی
 89و 89خرداد:
 -28تجمع خانوادهها ودوستان بازداشت شدگان 88اردیبهشت روزجهانی کارگر برای آزادیشان مقابل
زندان اوین
 -22اعتصاب کارگران درفاز 82عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت 9ماه حقوق وعیدی سال جدید
 -29ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه
مقابل استانداری خوزستان
 -22شماره ای دیگراز سلایر تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان خوزستان نسبت به عدم
تبدیل وضعیت مقابل استانداری خوزستان
 -20نامه سرگشاده جمعی از پرستاران کشوردراعتراض به عدم اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات
پرستاری و بیتوجهی عجیب مسئوالن و تعیین ضرب العجل برایپاسخگویی به خواسته هایشان
 -26نامه سرگشاده کارگران سهامدارکارخانه ایران پوپلین دراعتراض به عدم تعیین تکلیف سود
معوقه سهامشان
 -29تجمع اعتراضی دانشآموزان کنکوری مناطق سیلزده نسبت به تعیین سهمیه وبرای عقب
انداختن زمان کنکور مقابل سازمان سنجش آموزش کشوروبازداشت 2نفر
88خرداد:
 -29تجمع اعتراضی کارگران پروژه کارخانه پتروشیمی لردگان نسبت به از دست دادن کار وبرای
اشتغال مقابل فرمانداری لردگان
 -28از سرگیری اعتراضات کارگران سد چمشیرنسبت به عدم پرداخت یک سال حقوق و وعده های
توخالی با تجمع مقابل فرمانداری گچساران
 -05تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه
مقابل استانداری خوزستان ادامه دارد
 -08اعتراض کارکنان حفاری شمال نسبت به عدم پرداخت 2ماه حقوق

 -02تجمع اعتراضی اهالی روستاهای بهارلو و داشکسن نسبت به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان
و وعده های توخالی مسئوالن طراز اول شهرستان،استان وکشور همزمان با بازدید معاون رئیس
جمهوری از معدن طالی ساریگونی قروه
 -09تجمع اعتراضی تاکسی داران بی سیم رشت نسبت به قطع شدن سامانه بی سیم مقابل سازمان
تاکسیرانی
 -02تج مع اعتراضی اهالی روستاهای روستای مورنان ،بهاران و جلمرزازتوابع اصفهان نسبت به
بوی نامطبوع یک واحد دامداری مقابل فرمانداری
25خرداد:
 -00تجمع اعتراضی بازنشستگان کشور نسبت به عدم همسان سوزی حقوق وسطح پایین مستمریشان
مقابل صندوق بازنشستگی
 -06اعتصاب وتجمع کارگران کارگاه ایرکست شاونبرگ ماهشهرمقابل فرمانداری دراعتراض به عدم
پرداخت 9ماه حقوق وحق بیمه
 -09پرداخت یک ماه حقوق کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نورآباد،شازند واراک پس از
اعتصاب وتجمع
 -09ادامه اعتصاب و تجمعات سریالی کارگران شهرداری کوت عبدهللا مقابل استانداری خوزستان
دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق
 -08اعتصاب تاکسی داران پیرانشهر دراعتراض به تغییر مرکزیت شهر
 -65تجمع اعتراضی اهالی روستای طولیان نسبت به کم آبی وقطعی برق مقابل فرمانداری کهگیلویه
 -68تجمع اعتراضی عکاسان یزد نسبت به اقدام پلیس  +85مقابل استانداری
28خرداد:
 -62مرگ ناگهانی کارگرمعترض شهرداری کوت عبدهللا بدلیل فشارهای عصبی ناشی از عدم
پرداخت حقوق
 -69اعتصاب دوروزه کارگران ترابری دریاچه سد کارون  9دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات و
وعده های توخالی پیمانکار
 -62تجمعات دامنه دار کارگران اخراجی پتروشیمی خوارزمی برای بازگشت بکار وبی خیالی
مسئوالن
ارسال برگه کسر حقوق و اخطاریه برای تعدادی ازکارگران معترض از طرف پیمانکاربجای
پاسخگویی به خواسته هایشان
 -60اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند دراعتراض به عدم پرداخت 8ماه حقوق
 -66تجمع اعتراضی تاکسی داران دهدشت نسبت به پایین بودن نرخ کرایه مقابل فرمانداری

 -69تجمع اعتراضی دوباره دانشآموختگان حقوق مقابل مجلس
 22و 29خرداد:
 -69اعتصاب وتجمع صدها کارگر کارخانه سیمان سپاهان دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی،عدم
پرداخت 2ماه حقوق ومشمول نشدن مشاغل سخت وزیان آور
 -68دامنه دار شدن تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت حقوق
وحق بیمه
 -95پایان اعتصاب کارگران کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند بدنبال وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات
کارگران
 -98اعتراض کارگران نگهبان کارخانه ماشینسازی پارس نسبت به افزایش ساعت کاری بدون
پرداخت حق اضافه کاری
 -92تجمع اعتراضی اهالی روستای آشنستان نسبت به وضعیت نامناسب جاده و وعده های توخالی
مسئوالن مقابل استانداری قزوین
22خرداد:
 -99اعتراض کارگران شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی نسبت به پایمال شدن حقوقشان
 20خرداد:
 -92هیجدهمین روز اعتصاب وتجمعات کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت
حقوق وحق بیمه
 -90تجمع اعتراضی کارگران نانوایی های دزفول نسبت به سطح پایین حقوق،اتحادیه نانوایان و وعده
های پوچ مسئوالن مقابل اداره کار
 -96اعتراضات دامنه دار هزاران کارگر کارخانه های چوب و حفاظت جنگل نسبت به بالتکلیفی
شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن
 -99اعتراض کارگران گنبد سلطانیه زنجان نسبت به عدم پرداخت 2ماه حقوق وعیدی سال جدید
 -99اعتراض کارگران شرکت نامی طیور گلستان نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان وبی تفاوتی
مسئوالن اداره کار
 29،26و 29خرداد:
 -98اخراج کارگران پروژه خط انتقال آب رود ارس به تبریز بدنبال اعتراض نسبت به عدم
پرداخت مطالبات
 -95تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای دومین
روز متوالی

 -98ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق
بیمه
 -92ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت
 -99تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لوله سازی اهوازنسبت به تخلیه منازل سازمانیشان از سوی
بانک ملی
 -92اعتراض کارگران پروژه کارخانه سیمان ایرانشهرنسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق
 -90تجمع اعتراضی دوباره دانشآموختگان حقوق نسبت به عدم تعیین تکلیف با طرح جامع پذیرش و
آموزش وکالت مقابل مجلس
 -96تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن حوزه ستادی وزارت بازرگانی مقابل ساختمان اداره کل
راه و شهرسازی استان تهران
 -99تجمع اعتراضی کشاورزان روستای شاهبهرام نسبت به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان باشت
 -99تجمع اعتراضی شلتوک کاران شهرستان هویزه نسبت به نبود آب برای کشت مقابل ساختمان
فرمانداری
 28خرداد:
 -99تجمع وراهپیمایی بازنشستگان کشوری ،لشکری و تامین اجتماعی در اعتراض به وضعیت
معیشتی
 -98ازسرگیری اعتراضات کارگران کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند نسبت به عدم پرداخت مطالبات و
وعده های توخالی کارفرما ومسئوالن با تجمع مقابل استانداری خراسان جنوبی
فرمانداری واستانداری کارگران را بدلیل برپایی تجمعات اعتراضی تهدید کردند
 -85تجمع اعتراضی دوباره کارگران کارخانه سیمان کرمان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی
 -88تجمع اعتراضی جنگلبانان غرب مازندران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل معاونت
امور جنگل سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
 -82اعتراضات دامنه دار هزاران کارگر کارخانه های چوب و حفاظت جنگل نسبت به بالتکلیفی
شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن
95خرداد:
 -89ادامه تجمعات خانوادههای بازداشتشدگان روز جهانی کارگر برای آزادیشان
 -82کارکنان بیمارستان دهدشت درآستانه اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و و عده
های توخالی
 -80تجمع اعتراضی حامیان محیط زیست اصفهان همزمان با سفر وزرای نیرو وخارجه نسبت به
وضعیت زاینده رود و گاوخونی مقابل استاندری

98خرداد:
 -86اعتراض کارگران پروژه بزرگراه شیراز – اهواز نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و
مطالبات
*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری
**جهت اطالع کامل از اعتراض مشخص به اخبارو گزارشات کارگری مورخ همان روز رجوع
شود.
akhbarkargari2468@gmail.com

