
 8931تیر ماه  7و  6اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 بهبهان دبلندیگاز ب شگاهیپروژه احداث فاز دوم پاالاعتراضات کارگران اخراجی  -

نسبت به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت بموقع  تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شاهین شهر -

 مهیو م شهر نیشهرستان شاه یفرماندار مقابل مطالبات

 حقوق  نیآخر اریسنوات خدمت با مع افتیدر یکارگران شرکت واحد در اداره کار برا تشکای -

 دانشگاه بناباقدام به خودکشی یکی از کارکنان  -

 یخیبه تعرض به آثار تارنسبت  روزآبادیف صدها نفر ازاهالی  اعتراضی تجمع -

 براثر ریزش آواردر خاش  2جان باختن کارگر -

 بخار آب گیبر اثر انفجار د نیقزو ییرجا روگاهین کارگر2سوختگی  -

 بهبهان دبلندیگاز ب شگاهیپروژه احداث فاز دوم پاالاعتراضات کارگران اخراجی *

بهبهان که  دبلندیگاز ب شگاهیپروژه احداث فاز دوم پاالان تیرماه،به تعدادی از کارگر6روز پنج شنبه 

اخراج این کارگران .هستند،اجازه ورود به محل کارشان ندادند ی  بهمئاکثریتشان ساکنین شهرستان 

 .پروژه صورت گرفتاز کار یبخش انیبه بهانه پا بدون اطالع قبلی و

در مقابل این پروژه تجمع کردند وجمعی از این کارگران که بطور غافلگیرانه از کارشان اخراج شدند 

 .زدند+ککیدفتر امام جمعه شهر ل هم دست به تجمع مقابل آنها

کار  نیا:باره گفت نیبلند در ا دیب شگاهیاز کارمندان شرکت پاال یکیبه گزارش یک منبع خبری محلی،

رارداد با شرکت بودند طرف ق مانکارانیپ یروهایکارگران کارگران ن نیافتاد، ا یاتفاق م یروز دیبا

است که ممکن  یعیشود و طب یشده بودند قرارداد آنها هم تمام م یریکه در آن بکارگ یبخش انیو با پا

 .آنها نداشته باشد یبه همکار یازیاست شرکت در ادامه ن

 یبودن فرزندان بهمئ یبوم ریو غ یبر طبل بوم دنیکوب:فرد که خواست نامش فاش نشود افزود نیا

 یسال گذشته که شرکت آگه یو استان یمسئوالن شهرستان دیکند، با یرا دوا نم یپروژه درد نیدر ا

 گرفتند یرا م یاز فرزندان بهمئ یتعداد یبوم هیو تالش سهم یریگیزده بود، با پ یاستخدام سراسر

 .کار نشد نیاما ا

 دهیها فا یجو ساز بود و در حال حاضر یاز مسئوالن بهمئ یکم کار قتیدر حق:در ادامه گفت یو

در شرکت  یبهمئ یکارگران فصل نیکه هم یتوانند با توجه به سابقه ا یندارد اما باز هم مسئوالن م

 یریگیشرکت بزرگ در حوزه نفت و گاز کشور، کسب کردند، با پ کیبزرگ جهان پارس به عنوان 

 .کند یریشرکت در نقاط مختلف کشور بکارگ نیا گرید یآنها را در شعبه ها یجد

 :تصاویر بهمراه لینک ویدئو



 

https://www.aparat.com/v/0NKRa 

 .است رانیاحمد ا ریو بو هیلویدر استان کهگ یشهرستان بهمئ یاز شهرها یکی کَکیل +

عدم پرداخت تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شاهین شهر نسبت به نداشتن امنیت شغلی و *

 مهیو م شهر نیشهرستان شاه یفرماندار بموقع مطالبات مقابل

 شهرداری شاهین شهربرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت تیر،جمعی از کارگران 6روز پنج شنبه 

 مهیو م شهر نیشهرستان شاه یفرماندار به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت بموقع مطالبات مقابل

 .تجمع کردند

در جزئیات قرارداد کارگران خدمات شهری وفضای  استان اصفهان یسازمان بازرسبال دخالت بدن

 رویمناقصه و گرفتن ن یو خواستار برگزار پسماندسبز شهرداری شاهین شهربا شرکت پیمانکاری 

ن  یعنی بدون در نظر گرفتن تعداد کارگران،آینده شغلی شد نیقرارداد مع ای یصورت حجم به

 .مات شهری وفضای سبز شهرداری شاهین شهر درابهام قرار گرفته استکارگران خد
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 نیشاه یسبز شهردار یوفضا یخدمات شهرتیر،کارگران 6درهمین چارچوب روز پنج شنبه 

 یفرماندار مقابل برای دفاع از امنیت شغلیشان ونیز پرداخت بموقع مطالباتشان دست به تجمعشهر

 .زدند مهیو م شهر نیشهرستان شاه

 حقوق  نیآخر اریسنوات خدمت با مع افتیدر یکارگران شرکت واحد در اداره کار برا تکایش*

با مراجعه به  ریچهارم و پنجم ت یتهران در روزها یاز کارگران شرکت واحد اتوبوسران یتعداد

" مزد مبنا" اریمحاسبه سنوات خدمت شان بامع لیاداره کار شمالغرب تهران از شرکت واحد به دل

 اریکننده در دادخواست خود خواهان محاسبه حق سنوات خود با مع تیکارگران شکا. کردند تیشکا

 .هستند" یافتیحقوق در"

ماده  ۲قانون کار و تبصره  ۱۳، ۱۳، ۴۲، ۴۲با استناد به مواد  یعدالت ادار وانید یعموم اتیه

بر محاسبه  حیتصر ،یر راکشور، با صدو ینظام مال یو ارتقا ریرقابت پذ دیقانون رفع موانع تول ۲۳

 .کرده است" یافتیحقوق در" اریسنوات خدمت کارگران با مع

از شرکت واحد در  تیصدها تن از کارگران شرکت واحد با شکا ندهیآ یشود در روزها یم ینیب شیپ

با توجه  نیهمچن. گردند" یافتیحقوق در" اریادارات کار خواهان محاسبه سنوات خدمت شان با مع

کردن حقوق کارگران سنوات  مالیتهران بر خالف قانون و با پا یشرکت واحد اتوبوسران نکهیبا

 یکند، کارگران در دادخواست ها یپرداخت م کسالیشان را در چند قسط و پس از حدود  خدمت

 .شده اند یسنوات خدمت شان بالفاصله پس از بازنشستگ افتیخود خواهان در

 ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهبرگرفته از کانال تلگرام سندیکا

 دانشگاه بناباقدام به خودکشی یکی از کارکنان *

اقدام به خودکشی کرد که با دخالت بموقع  دانشگاه بنابطی روزهای گذشته یکی از کارکنان 

 .همکارانش قضیه بخیر گذشت

 لین دانشگاه شهرستان بناب به دلاست کارکنا یمدت بنابه گزارش رسانه ای شده بنقل ازیک منبع آگاه،

 یکار طیروبرو هستند و با شرا یا دهیدانشگاه با مشکالت عد نیا یو ساختار ادار تیریضعف مد

  .کنند یم تیمرکز فعال نیدر ا یدشوار

به  یدانشگاه با وجود اوضاع سخت اقتصاد نیا ینفر از کارمندان قرارداد ۳۴ زین شیچند روز پ

 .فرزند هستند نیچند یافراد متاهل و دارا نیهمه ا بایخراج شدند که تقراز کار ا یواه لیدال

 یو دانشگاه یمرکز علم کیدر شان  زیمتاسفانه رفتار مسئوالن دانشگاه با کارکنان ن: افزود یو

 .قرار داده است یکارکنان دانشگاه را تحت فشار روح یتمام طیشرا نیو ا ستین

از کارکنان دانشگاه  یتعداد شیچند روز پ زیمشکالت ن نیص ادر خصو: منبع آگاه اضافه کرد نیا

 .به خواسته آنها نشد یتوجه چیمقابل وزارت علوم تحصن کردند که متاسفانه ه

 :درهمین رابطه

 ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست

 حمله نیروهای حراست به یکی از کارکنان معترض



تیرماه آغاز 1عتراضی کارکنان اخراجی دانشگاه بناب مقابل دفتر ریاست که از روز شنبه تجمعات ا

 .ادامه پیدا کرد(تیرماه4)شده است،امروز

امروزنیروهای حراست به یکی از این کارکنان اخراجی معترض که مشغول جمع آوری امضا در 

 .چارچوب اعتراضاتشان بودحمله ور شدند

بع خبری محلی،تا به امروز تجمع کارمندان اخراجی در محوطه دانشگاه تیرماه یک من4به گزارش 

ادامه داشته است و این امر موجب درگیری فیزیکی حراست دانشگاه با یکی از تجمع کنندگان در حال 

 .جمع آوری امضا در چارچوب اعتراضات شد

 یخیبه تعرض به آثار تارنسبت  روزآبادیفصدها نفر ازاهالی   اعتراضی تجمع*

 یفرهنگ راثیو دوستداران م روزآبادیشهر فنفر از اهالی 055از  شیبتیر،6صبح روز پنج شنبه 

 ییشکن و ماسه شو کارخانه سنگ یانداز به احداث و راهبرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به 

 .دزدنمنطقه  نیا یدر حوالدست به تجمع شهرستان  نیکوه پادنا و دهانه تنگ مهرک ا هیدر حاش

 دیشهرک جد یکیکارخانه در مجاورت و نزد نیمعتقدند ا کنندگان تجمعبنابه گزارش رسانه ای شده،

 جادیموجب ا یانداز مسکن مهر در حال احداث است که در صورت راه یواحد ۳۹۱فاز سه و مجتمع 

 .شود یکارخانه م نیبه ا کینزد نیساکن یبرا یطیمح ستیز یها یگردوغبار و آلودگ

 نیزتریانگ و از خاطره روزآبادیشهرستان ف یعیطب یها مکان نیباتریاز ز یکیجزء  مهرک تنگ

 .شهرستان است یها تنگه

منطقه شان  ریناپذ ییآن جزء جدا انیکوهنوردان و بوم ارید نیهر گروه از مردمان ا یکه برا یا تنگه

 .است روزآبادیف یعیطب دهیپد نیآشناتر است؛ که نام

 جادیهوا، ا یآلودگ ،ییشکن و ماسه شو سنگ یگان اثرات مخرب واحدهاکنند اعتقاد تجمع به

 یاهیبردن پوشش گ نیاز ب ،ییزا ابانیب ،یو تنفس یویر یها یماریگرد، ب زیر دهیپد جادیگردوخاک، ا

 یخیو تار یعیطب یرفتن اثر مل نیمسکن در منطقه و از ب یمنطقه، کاهش ارزش ملک یو جانور

 .است  رکمه

 .است دهیرس یبه ثبت مل ۳۱۳۳ماه  بهمن ۳۴ خیدر تار ۲۳۹۳به شماره  یاثر مل نیازارش،بنابهمین گ

 براثر ریزش آواردر خاش  2کارگرجان باختن *

براثر  در شهرستان خاش شهر تیر،دوکارگرحین کار دزیک ساختمان نیمه کاره6صبح روز پنج شنبه 

 منتقل زاهداناءیاالنب خاتم مارستانیبه بوریزش آوار جانشان را ازدست دادند ویک کارگردیگر زخمی 

 .شد

 بخار آب گیبر اثر انفجار د نیقزو ییرجا روگاهین کارگر2سوختگی *

بخار  گیبر اثر انفجار د بخار آب گیبر اثر انفجار د نیقزو ییرجا روگاهین ساله 44و  50کارگر2

 .درصدی وبه بیمارستان منتقل شدند05تا10دچار سوختگی  آب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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