
 9911اردیبهشت ماه  7اخبار و گزارشات کارگری 

 یدار هینظام سرما هیکارگران عل یجهان یزنده باداول ماه مه روزهمبستگ

به اخراج  در اعتراض  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدارتجمع دوباره  -

 یاز کار مقابل  وزارت راه وشهرساز

 بازنشسته بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل تجمعات اعتراضی کارکنان -

 البرز استان یها یشهردار یاریو سازمان هم مارستانیب

ماه حق  9ماه حقوق و  6نسبت به عدم پرداخت  لوشان یکارگران شهردارادامه کنش های های  -

 بیمه

و  نگیزیشرکت لمقابل  اط ماهانهانداختن اقس قیبه تعوخمینی برای رانندگان فرودگاه  اتتجمع -

 بانک طرف حساب

 ! دینفرست ایکارگران را دنبال نخود س:یصالح محمود -

 کارگرش بیکارشدند 05تعطیل و  بافت سنندج نیشنساجی کارخانه  -

 چهارباغ منطقه آبکارگران شرکت آب و فاضالب استان البرزدر مخزن از  یکی کشف جسد -

به اخراج  در اعتراض  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یه کل راهدارکارگران ادارتجمع دوباره *

 یاز کار مقابل  وزارت راه وشهرساز

استان  یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار اردیبهشت،برای باری دیگر 7روزیکشنبه 

خت شدند برای انعکاس هرچه بیشترصدای اعتراضشان نسبت به اخراج از کار راهی پایت نیقزو

 .تجمع کردند یمقابل  وزارت راه وشهرسازوبرای دومین بار درسال جاری مقابل 

 

استان  یا ونقل جاده و حمل یاداره کل راهدار اخراجی کارگراناعتراضات  قابل یادآوری است که

 آغاز نیقزو یو اداره کل راه و شهرساز ی، مقابل استاندار نیفرورد 81روز دوشنبه  با تجمع نیقزو

 و درتهرانکشو یو حمل و نقل جاده ا یمقابل سازمان راهدار نیفرورد 62روز سه شنبه با تجمعات 

 .درتهران ادامه پیدا کرد یمقابل  وزارت راه وشهرساز ن،یفرورد 62روز چهارشنبه 



 تجمعات اعتراضی کارکنان بازنشسته بیمارستان خمینی کرج نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل*

 استان البرز یها یشهردار یاریو سازمان هم مارستانیب

عدم  بیمارستان خمینی کرج برای اعتراض بهاردیبهشت،جمعی از کارگران بازنشسته  7روز یکشنبه 

پرداخت نشدن پول  لیبه دل پرداخت حقوق بازنشستگیشان واز اعتبار افتادن دفترچه های بیمه شان

 یاریسازمان هم در و مارستانیب مقابل ی راکارشان از طرف کارفرما تجمعاتماه آخر 0 مهیب

 .برگزارکردندالبرز استان یها یشهردار

 



 

ومالک  واگذار یبه بخش خصوصبیمارستان خمینی کرج  99ماه سال آبان خاطرنشان می شود که 

مشکالت  هیرفع بق یو برا کند یپرداخت م گریکه معوقات کارکنان را تا دو ماه دجدید وعده کرده بود 

خود را به  همیدو سال و نمعوقات حقوقی ماه  6اما پس از . دارد ییها یزیبرنامه ر مارستانیب نیا

پرداخت نشده  زینبازنشستگان هم  خدمت  انینکرده اند و عالوه بر آن سنوات پا افتیطور کامل در

 .است

در  رستانمایب نیکارکنان ا: یکی از کارکنان بازنشسته حاضردرتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

خود را از دست  یها گذشته نه تنها تمام داشته میجامعه در دو سال و ن یسخت اقتصاد اریبس طیشرا

چرا  دهد؟ یمسائل پاسخ م نیبه ا یکس ایآ. شده اند زیخانواده ن یدگیداده اند، بلکه دچار از هم پاش

 .ستیکارکنان ن نیبر ا ینظارت

 زین مارستانیو مسئوالن ب ها یشهردار یاریسازمان هم ینعی مارستان،یب نیا یاصل یمتول:وی افزود

 .شود یها عمل نم وعده نیو به ا دهند یفقط وعده م یمانند مسئوالن استان

بهمن و اسفند بازنشسته شده اند و به  ،یآذر، د یها در ماه مارستانیاز کارکنان ب یتعداد: وی ادامه داد

ماه  0 مهیپرداخت نشدن پول ب لیمنفک شده اند، اما به دل مارستانیساله، از ب05پر شدن سابقه  لیدل

 مهیب یها دفترچه گریآنان برقرار نشده و د یکارفرما، حقوق بازنشستگ یاز سو دمتشانآخر دوره خ

 .شان هم اعتبار ندارد

شده  یمشکالت نیسال خدمت کرده دچار چن 05که صادقانه  یفرد:این کارگر بازنشسته اضافه کرد

شده اند، همچنان در مجموعه حضور  مارستانیکه باعث بروز مشکالت در ب یحال افراد نیاست با ا

 .است یعدالت یب نیا. دارند



مقابل سازمان  یاجتماع یفاصله گذار تیکرج با رعا ینیخم مارستانیکارکنان ب نکهیبا اشاره به اوی 

مع کرده اند و اگر قرار است مشکالت خود تج یریگیپ یافراد برا نیا: افزودتجمع کردند، ها یاریهم

مشکالت کارکنان را حل  د،باش یبه تجمع حضور ازیاز آنکه ن شیپ دیبا م،یرا شکست ده روسیو

 .کنند

 فتد،یب ریروز تاخ کیکشور اگر قسط بانک  یبانک ستمیدر س: این کارگر بازنشسته در خاتمه گفت

پرداخت نشود، خدمات لغو  مهیحق بروز  کی یا مهیب ستمیاگر در س ای شوند یاعمال م ها مهیجر

 یبرا یستمیس چیکرج که چند ماه است بازنشسته شده اند، ه ینیخم مارستانیاما کارکنان ب شود، یم

 .آنان به صورت خودکار وجود ندارد یکردن حقوق بازنشستگ قراربر

ه حق ما 1ماه حقوق و  6نسبت به عدم پرداخت  لوشان یکارگران شهردارادامه کنش های های *

 بیمه

ماه حق بیمه خود  9ماه حقوق و  6کارگر شهرداری لوشان با اشاره به عدم پرداخت 

مطرح  یجمع یها را مرتبا در رسانه مان یموضوع معوقات مزد نکهیغم ایرعل :وهمکارانش،افزود

 .دهد ینم تیاهم یو کس ستین ییگوش شنوا چیتا به گوش مسئوالن برسد اما ه میکن یم

از  یشمار: گفت به خبرنگار رسانه ای باره نیاز کارگران در ا یکیاردیبهشت، 7روز یکشنبه 

مراجعه  یبه مراکز درمان یا مهیب التیلوشان که جهت استفاده از تسه یشهردار یکارگران خدمات

 .خود مطلع شدند مهیکرده بودند، از پرداخت نشدن حق ب

 یمشکالت مال لیبه دلپاسخ گرفتند که اختند و خود مطرح س یمسئله را با کارفرما نیآنان ا:وی افزود

 .افتاده است قیبه تعو مهیپرداخت حق ب ینگیو نداشتن نقد

، 97ماه  یمهر و د ر،ی، ت96خرداد  مهیحق ب: خود و همکارانشان گفت یا مهیمطالبات ب حیدر تشر او

 .پرداخت نشده است یاجتماع نیآنها به تام 99و اسفند  یآبان، د ور،یشهر ر،یت

 مه،یجدا از مطالبات ب نکهیا انیسخنان خود با ب یانیلوشان در بخش پا یکارگر مجموعه شهردار نیا

موضوع  نکهیعالرغم ا: دستمزد او و همکارانش در شش ماه گذشته پرداخت نشده است، اظهار کرد

 چیما هتا به گوش مسئوالن برسد ا میکن یمطرح م یجمع یها را مرتبا در رسانه مان یمعوقات مزد

 .دهد ینم تیاهم یو کس ستین ییگوش شنوا

و  نگیزیشرکت لمقابل  انداختن اقساط ماهانه قیبه تعوخمینی برای رانندگان فرودگاه  اتتجمع*

 بانک طرف حساب

تجمع  پارک کردن خودروهایشان وبا ینیاز رانندگان فرودگاه خم یجمعاردیبهشت، 7روز یکشنبه 

به اند،خواهان کرده  یداریوط که خودرو خود را به واسطه آن خرو بانک مرب نگیزیشرکت لمقابل 

 .،شدندییهوا یها و روند خاموش سفرها رکود در فرودگاهبدلیل   نگیزیانداختن اقساط ماهانه ل قیتعو



 

نبوده و تحت نظر وزارت راه  یرانینظر شرکت تاکس ریرانندگان فرودگاه زخاطر نشان می شود که 

 .ستندیسوخت برخوردار ن هیو سهم کیطرح تراف ،یکاریب مهیمانند  ب یحقوقاز  کنند یم تیفعال

 ! دینفرست ایکارگران را دنبال نخود س:یصالح محمود*

 . رانی، مزدبگ کارگران

در سطح  یاعتراضات. کارفرما  یو دولت حام انیکارفرما یاز سو 9099حداقل مزد سال  بیتصو با

سه جانبه  یاز شرکا یلب ریز ایستا اقدام به نوشتن نامه و را نیدر ا یکشوربه وجود آمد و کسان

را  ارک یعال یبه اصطالح کارگران بخشنامه شورا ندهینما یانتقاد کردند که چرا بدون امضا ییگرا

ماه قبل از  کیکه هر ساله  دیگو یتجربه به ما م. مربوطه ابالغ کرده اند یجهت اجرا به مراکزها

تشکالت ثبت شده در کشور  یحداقل مزد ، از سو بیماه بعد از تصو کیو  یینشست سه جانبه گرا

حداقل مزد  نکهیبعد از ا یول. به وجود خواهد آمد یاعتراضات یاسالم یمجلس شورا ندگانینما یو حت

اعتراضات  نیدو ماه ا یماه ال کی. دیمربوطه ابالغ گرد یاجرا به مراکز ها یشد و برا بیتصو

 .ابدی یهش مادامه داشته و بعد کا

 یکارگر از سو ندهیکه بعنوان نما یافراد نکه،یقبل متفاوت بود به خاطر ا یبا سالها(  99) امسال  اما

کار  یعال یما کارگران درجلسه شورا ندهیکار منصوب شده بودند تا بعنوان نما یاسالم یشوراها

 یعال یرار بخشنامه شوبه دنبال انتشا. کار را امضاء نکردند یعال یشرکت کنند، مصوبه شورا

 یبه مصوبه شورا یا هیانیب یکنند، ط یم یتداع یکه خود را با جنبش کارگر یاز کسان یکارتعداد

 هیانیامضاکنندگان ب. شده اند ییمجدد مذاکرات سه جانبه گرا یکار اعتراض و خواستار برقرار یعال

ح کارگران آن را امضاء نکرده است، به اصطال ندهینما نکهیا لیکار را به دل یعال ی، بخشنامه شورا

که بخشنامه  میکن یم دیتاک زیما کارگران ن. دانسته و خواستار لغو آن بخشنامه هستند یقانون ریغ

 .ابدی شیلغو گردد و دستمزد کارگران برابر تورم موجود افزا دیکار با یعال یشورا



در آن وجود  یگونه ابهام چیو ه یانونکار ق یعال یقانون کار بخشنامه شورا 969به استناد ماده  اما

تواند  یشورا م نیو ا ستیکار ن یعال یجلسات مجدد شورا لیمشکل ما کارگران تشک نیبنابرا. ندارد

 بیبه تصو را یآراء هر گونه مصوبه ا تینفر هم جلسات خود را برگزار کند و با اکثر 7با حضور 

 ینقش چیاست که کارگران در آن شورا ه ییراما کارگران اصل سه جانبه گ یمشکالت اصل. برساند

مستقل هم  یها تهیها و کم کایسند یکارگر از سو ندهیحالت اگر نما نیحال در خوشبختانه تر. ندارند

کارگر با شرکت در  ندهیانم. داشته باشند یشورا نقش نیتوانند در ا یانتخاب شده باشند، باز هم نم

تواند خواست و مطالبات کارگران را برابر  یاست ، نم شیکار که سه به ش یعال یجلسات شورا

کارفرما و  یحام یو دولت انیاعالم خواهد شد؛ به کارفرما یبانک مرکز یکه هر ساله از سو یتورم

ما کارگران  یبودند که برا نبهسه جا یگذشته همان شرکا یدر طول سالها. خود کارفرما تحمل کنند ای

 !دارد رتیها مغا نهیتا آسمان با هز نیدستمزد مصوب کردند و امروز زم

درخواست مذاکرات مجدد با همان . میاز امضاء کنندگان طومار دار یتعداد یکه برا یاحترام با

طبقه کارگر  یحقوق یب یکه خود بان یدولت یامضاء و ارسال آن به مراکز ها یشرکاء و جمع آور

 اردد یرا از مبارزات رودررو به عقب باز م طبقه کارگر نکهیجز ا. در بر ندارد یدیام چیهستند، ه

 تیبلکه طبقه کارگر را به ناکجا آباد هدا. ستیعمل شما امضاکنندگان به نفع طبقه کارگر ن نیو ا

 .خواهند کرد

7/2/99 

 کارگرش بیکارشدند 05تعطیل و  بافت سنندج نیشنساجی کارخانه *

بدلیل اختالفات فی مابین کارفرمایان  سنندج 9 یشهرك صنعت واقع در بافت نیشنساجی کارخانه 

ساله بیکارشدند وقراراست به بیمه بیکاری معرفی  25تا  95کارگرش با سابقه کاری  05تعطیل و 

 .شوند

 سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران:منبع اصلی خبر

 چهارباغ منطقه آبکارگران شرکت آب و فاضالب استان البرزدر مخزن از  یکی کشف جسد*

آب کارگران شرکت آب و فاضالب البرزدر مخزن از  یکی جسد اردیبهشت، 6وز شنبه عصر ر

 .ساوجبالغ در استان البرز پیداشد چهارباغ

 یبردار خارج از مدار بهره از،یمخزن آب به علت عدم ن نیا،البرز یآبفا یروابط عمومبه گزارش 

 .کند ینم جادیدم امر یآب شرب سالم برا نیدر تام یجسد خلل نیشدن ا دایبوده و پ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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