
 8931اردیبهشت ماه  7اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 (آوریل برابربا هشتم اردیبهشت ماه82)وبهداشت کار یمنیا یروزجهانبه بهانه  -

 برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه رانیا  آزاد کارگران هیاتحادفراخوان  -

 شهرها ابانیکارگر در خ یمراسم روز جهان یبرگزارد صالحی برای فراخوان محمو -

 «یم»در آستانه اول  یکارگر نیبه بازداشت فعال: کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن -

 میاعتراض کن عایوس

وسرواباد به  وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمن هیئت مدیره سییر یقیصد لیکائیاحضار م -

 مریواناطالعات اداره 

 نویسندگان ایران مقابل دادگاه انقالب همزمان با محاکمه اعضا و دوستداران کانونجمعی از تجمع -

 باژن وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان ،نیبکتاش آبت

 برگزار شد(بستا) یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یکارگر یگلگشت شورا نیدوم -

 گرش بیکارشدندکار057تعطیل و کارخانه نکا چوب -

لرستان  ناحیه یفن هیخطوط ابنکارگر077ماه حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر 3عدم پرداخت  -

 علیرغم وعد و وعیدها

نسبت به سطح پایین حقوق وعدم  دهدشت خمینی مارستانیب یمانکاریکارکنان پاعتراض رسانه ای  -

 پرداخت مطالبات

 پرستار شرکتی استان گیالن127ه کارانه ما11عدم پرداخت حقوق فروردین ماه و -

 پس از استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش و پرورش نورآبادپرداخت قطره چکانی مطالبات  -

  یمقابل فرماندارتجمع اعتراضی اهالی شهر سیل زده آق قال   -

جاده  حومه کازرون دراعتراض به قطع چند روزه آب شرب  جره و باالده النیا یروستا اهالی -

 را مسدود کردند کازرون به فراشبند یاصل

 نرخ عوارض ورود به محدوده ادامه اعتراضات مینی بوس داران پالک عمومی تهران نسبت به -

 یاداره جهاد کشاورز مقابلشکر هیسهمنسبت به ناکافی بودن   ذهیزنبورداران اتجمع اعتراضی  -

 ازنا اژیکارخانه فروآل هرسه کارگرمصدوم حادثه انفجار -

 تهران براثر سقوط آسانسور یکارخانه پخش لوازم بهداشتجان باختن کارگر  -

 انفجار کمپرسور هوا براثرزنجان  یکیمکان رگاهیتعمکارگرجان باختن  -

 (آوریل برابربا هشتم اردیبهشت ماه81)وبهداشت کار یمنیا یروزجهانبه بهانه *



به ش کار درگزارش یسازمان جهان ینامه ها هیوصکارشناسان کاربست مقاوله نامه ها وت ونیسیکم

درباره  از جانب دولت ایران ارائه اطالعاتخواهان ،دوباره سازمان نیا انهیاجالس سال نیمهشتصدو

وسالمت  یمنیا تیوضع  نهیدرزمی این نهاد نامه ها هیکردن مقاوله نامه  وتوص یروند عمل یچگونگ

 .کارگران شد

اطالعات الزم درباره  ازدولت ایران خواست تا 8712فوریه2اریخاین کمیسیون در گزارشش بت

بر  یمبن 8778کار درژوئن سال یسازمان جهان انهیاجالس سال نیکاربست مصوبه نودهم یچگونگ

وسالمت  یمنیا بارهدر160نامه  هیومکملش توص 1221مصوب سال 155نمودن مقاوله نامه یعمل

برای بررسی را،176و170،173،171،177،22یانهوهمچنین مصوبات اجالس های سال  کارگران

 .ارائه نماید

در گزارشش به صدوششمین اجالس سالیانه سازمان  8710درسال سیونیقابل یادآوری است که این کم

کردن مقاوله نامه   یروند عمل یخواستارارائه گزارش درباره چگونگ رانیدولت ا جهانی کاراز

وسالمت کارگران منجمله مقاوله  یمنیا تیوضع  نهیرزمکار د یسازمان جهان ینامه ها هیوتوص

مصوبه 877نامه شماره هیتوص نیهمچن ،160نامه هیومکملش توص1221مصوب سال155نامه

 یاجالس ها زمصوباتیون دزیهاش وا. یآ.یو روسیدرباره و8717ژوئن خیاجالس بتار نینودونهم

 .بودشده ، 8715تا8711یدرفاصله سال ها170و173،171،177

 برای تجمع مقابل مجلس بمناسبت اول ماه مه رانیا  آزاد کارگران هیاتحادفراخوان *

و  کاریشاغل،ب)کارگران طی فراخوانی بمناسبت اول ماه  از رانیا  آزاد کارگران هیاتحاد

اردیبهشت مقابل مجلس دعوت بعمل 11چهارشنبه17کشور برای شرکت درتجمع ساعت (بازنشسته

 .آورد

 :متن فراخوان

 یاسالم یکارگر در مقابل مجلس شورا یمراسم روز جهان یاخوان برگزارفر

روز، روز ما کارگران در  نیا. کارگر است یماه، روز جهان بهشتیارد ازدهیماه مه برابر با  اول

کارگر و انسان  ونهایلیم یو جانفشان یستادگیروز را که  حاصل مقاومت، ا نیما ا. سراسر جهان است

 یبهره کش یبودو نا یدادن به فقر و نابرابر انیپا یبرا  اینقاط دن یگذشته در اقصمبارز و از جان 

 .میدار یم یانسان از انسان است گرام

 یحقوق اجتماع نیرتریو خدشه ناپذ نیتر یهیاز بد یکیکارگر  یمراسم مستقل  روز جهان یبرگزار

  .ما کارگران است

 میکنیمحکوم م ایکارگر را قو یمراسم روز جهان یاردر برگز یتیاعمال هر گونه محدود شیشاپیپ ما

هر چه  یبرگزار یدر سراسر کشور  برا( و بازنشسته کاریشاغل،ب)و با فراخوان به کارگران

روز، دست در دست هم و متحدانه راس ساعت ده صبح روز چهار شنبه  نیشکوهمندانه تر مراسم ا

خواهان  یا کپارچهیو بطور   میائیگرد هم م "یاسالم یشورا" ماه در مقابل مجلس  بهشتیردا 11

که به ما کارگران و  میشو یم یبار بتیمص طیو در کل شرا  ،یدادن به فقر و فالکت و گران انیپا

 .شده است لیزحمتکش  تحم رانیهمه مزدبگ

 رانیا  آزاد کارگران هیاتحاد



 شهرها بانایکارگر در خ یمراسم روز جهان یبرگزارفراخوان محمود صالحی برای *

 .میرا به تصرف خود در آور ابانهایهمصدا با کارگران سراسر جهان خ ز،ین رانیما کارگران ا»

 «.شهرها ابانیکارگر در خ یمراسم روز جهان یبرگزار یبسو شیپ

 .کارگران و خانواده کارگران

 .در راه است(  بهشتیارد 11) کارگر  یاول ماه مه روز جهان #

خود را  یقدرت طبقات هینظم سرما هیاحقاق حق و عل یدر سراسر جهان براروز کارگران  نیدرا #

 .کنند یم ییمایراهپ ابانهایگذارند و در خ یم شیبه نما

  .میمال خودمان باش دیو ما کارگران با لیروز، کارخانه ، کارگاه و محل کار تعط نیدر ا #

 . ان به لرزه درخواهد آمدمتحد کارگر یپا ریبزرگ جهان ز یشهرها ابانیروز خ نیدر ا #

  .آنان توسط طبقه کارگر نواخته خواهد شد انیو حام یدار هیروز ناقوس مرگ نظام سرما نیدر ا #

  .خواهند یبرابر م یرسا اعالم خواهند کرد که جامعه ا یروز طبقه کارگر با صدا نیدر ا #

 .میرا به تصرف خود در آور ابانهایهمصدا با کارگران سراسر جهان خ ز،ین رانیما کارگران ا #

 .شهرها ابانیکارگر در خ یمراسم روز جهان یبرگزار یبسو شیپ #

 5/8/22 یصالح محمود

 «یم»در آستانه اول  یکارگر نیبه بازداشت فعال: کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن*

 میاعتراض کن عایوس

پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران کرج  و بازنشسته در یکارگر نیتجمع فعال بهشت،یارد 6 روز

کارگر برگزار شده بود، مورد  یکه به مناسبت گفتگو در مورد معضل بازنشستگان و روز جهان

نفر را بازداشت کردند که تا  18قرار گرفت و حدود  یانتظام ،یتیسرکوبگر امن یروهاین ورشی

و واله  یمحمد نیهاله صفرزاده، پرو ،یثقف رضایاز عل ریعصر روز گذشته غ قهیدق 37و  0 عتسا

  .بازداشت شدگان آزاد شدند هیبق یزمان

 یتعداد زیگذشته ن یاتفاق افتاده است که روزها یدر پارک جهان نما در حال یکارگر نیفعال بازداشت

 یاعضا انجمن صنف نیو همچن ینیو غالب حس ایسنندج از جمله مظفر صالح ن یکارگر نیاز فعال

مبادا  هقرار گرفته اند ک دیرا به ادارات اطالعات احضار و مورد تهد ارانیکام یختمانکارگران سا

  .کارگر کنند یمراسم روز جهان یمبادرت به برگزار

نه  ،یکارگر نیچند روز گذشته و بازداشت گسترده روز گذشته فعال یط یکارگر نیفعال عیوس احضار

 یو درماندگ صالیبلکه کامال از سر است ست،یبند نو ب ریسرکوب و بگ ستمیس یتنها از سر قدرتمند

 یریشدت گ یمردم در ازا تیفالکت اکثر هیعل یو توده ا یاعتراضات کارگر یریدر برابر اوج گ

  .است افتهی سازمان یها و چپاول ها یها، غارتگر یمسابقات دزد

 تیکارگران و اکثر یبرا را یزیچ یکاریو ب یاز فقر، گران ریکه نه تنها بعد از چهل سال غ یستمیس

و ببند، شالق، گلوله و زندان پاسخ  ریرا با بگ یو همواره هر اعترض اوردهیمردم جامعه به ارمغان ن



طبقه کارگر  لباتنسبت به برآورده نمودن مطا یگریداده است، بلکه امروز درمانده تر از هر زمان د

کن توده  انیاز وقوع اعتراضات بن یریشگیپ یمحرومان، به ناچار متوسل به سرکوب برا تیو اکثر

  .شود یم یا

 زین لیفاجعه س. ستیکارگران و مردم ن یتنها در برخورد با مطالبات انباشته شده تاکنون صالیاست نیا

بود در برابر نجات محاصره  یو حکومت یدولت یدستگاه ها یبروز درماندگ یبرا یگرید دانیم

 از ریغ یرپناه و امرار معاش آنان، که باز هم چاره اس نیو تام یو کمک رسان لیشدگان در س

آنها را  یو بازداشت اعضا یکمک رسان یها تهیپناه و معترض و حمله به کم یسرکوب مردم ب

  .نداشتند

آنها به  یو معلمان و تشکلها انیکارگر و روز معلم که کارگران و دانشجو یآستانه روز جهان در

ر و روز معلم در مقابل مجلس فراخوان داده اند و از هم اکنون کارگ یمراسم روز جهان یبرگزار

 هیعل یتوده ا یها با طرح مطالبات و خواسته یروزها تجمعات باشکوه نیرود که در ا یانتظار م

 یرا احضار و بازداشت م یکارگر نیبرگزار گردد، فعال یکاریو ب یخط فقر، گران ریز یدستمزدها

 .کنند یریمراسمات گسترده جلوگ یو وحشت از برگزاررعب  یفضا جادیکنند تا با ا

و  دیجد یا معترض جامعه به مرحله یبخش ها یسراسر یها تیکه امروز با حما یاما جنبش کارگر 

قابل بازگشت  گریمبارزه گام نهاده است، د دانیدر م یشتریو کسب قدرت ب تیقابل توجه از نظر اهم

  .ها را خواهد داد یبه سرکوبگر و پاسخ درخور ستیگام به عقب ن کی یحت

 یفور یرعب و وحشت اعتراض کرد و خواهان آزاد یفضا جادیبه احضار، بازداشت و ا عایوس دیبا

  .و شرط بازداشت شدگان شد دیق یو ب

  .کارگر یمراسمات پرشکوه روز جهان یبرگزار یبه سو شیپ

 کارگر یروز جهان «یم»باد اول   زنده

  رق و فلزکار کرمانشاهکارگران ب یصنف انجمن

 22بهشتیارد7

@anjomanbfk 

www.anjomanbfk.blogfa.com 

وسرواباد به  وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمن هیئت مدیره سییر یقیصد لیکائیاحضار م*

 مریواناطالعات اداره 

در رابطه با وسرواباد  وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمن هیئت مدیره سییر یقیصد لیکائیم

 .مریوان،احضارشداطالعات اداره به روزجهانی کارگر

مریوان اطالعات اداره وسرواباد به  وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمنخاطرنشان میشودکه  

مه کارگران درصدی حق بی57به افزایش  طی اطالعیه ای دراوایل فروردین ماه در اعتراض

همانند پارسال در مقابل این افزایش غیرقانونی، که کمر کارگر بی بضاعت »:اعالم کرد ساختمانی

ساختمانی را خواهد شکست، سکوت نخواهد کرد و از کارگران عزیز درخواست داریم در این راه 

 «.صنف را حمایت کنند و تا اطالع ثانوی هیچگونه فیش حق بیمه را پرداخت نکنند

http://www.anjomanbfk.blogfa.com/


ضمن اعتراض انجمن دیگرطی اطالعیه ای دیگردراواخرقروردین ماه،30چنین این انجمن بهمراههم

درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی خواستار تجدید نظر فوری و عاجل مبنی 57نسبت به افزایش 

بیمه کارگران ساختمانی  فروردین37 اگر تا روز شنبه مورخ:کردند واعالم بر لغو این افزایش شدند

 جهانیدر روزمنجمله و تحصن  یش پیدا نکند هر اقدامی عملی از جمله تجمع اعتراضکاه

 .رامحتمل دانستندکارگر

روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه، کارگران ساختمانی بانه دراعتراض به افزایش  درهمین رابطه

 .دندبانه زمقابل اداره کاردست به تجمع درصدی حق بیمه 57

 نویسندگان ایران مقابل دادگاه انقالب همزمان با محاکمه ستداران کانوناعضا و دوجمعی از تجمع*

 باژن وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان ،نیبکتاش آبت

 باژن وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان ،نیبکتاش آبت همزمان با محاکمه روزشنبه هفتم اردیبهشت ماه

معلم  ابانیخ درابل دادگاه انقالب نویسندگان دست به تجمع مق اعضا و دوستداران کانونجمعی از ،

 .زدندتهران 

باژن  وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان  ی محاکمه شد؛ اما محاکمه نیبکتاش آبت شنبه هفتم اردیبهشتروز

محاکمه مقابل  نیمخالفت با ا ی از اعضا و دوستداران کانون به نشانه یشمار. به فردا موکول شد

 .دادگاه جمع شدند

 وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)رضا خندان  رانیا سندگانیادگاه سه عضو کانون نود بهشتیارد هفتم

متهمان ناصر زرافشان و  یوکال. شد لیتشک سهیمحمد مق استیدادگاه انقالب به ر 82باژن در شعبه 

 نیبکتاش آبت. دکر یدگیرس نیدادگاه ابتدا به پرونده بکتاش آبت سییر. حضور داشتند زین یدیز هیراض

 یها به پرسش" یمل تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان"و " نظام هیعل غیتبل"دو اتهام  رامونیپ

پنجاه سال کانون "آن، کتاب  یداخل ی هیکانون، نشر یها هیانیب رامونیها پ پاسخ داد پرسش سهیمق یقاض

 .دفاع پرداخت بهسپس ناصر زرافشان . و مراسم کانون بود" رانیا سندگانینو

 وانیو ک( یمهاباد)رضا خندان  ی پرونده یو بررس لیدادگاه را تعط یقاض نیمحاکمه آبت انیپس از پا 

 .موکول کرد( بهشتیهشتم ارد)باژن را به فردا 

در مقابل  سندگانینو ی اعتراض به محاکمه ی از اعضا و دوستداران کانون امروز به نشانه یشمار 

 .م تهران جمع شدندمعل ابانیخ دردادگاه انقالب واقع 

 برگزار شد(بستا) یاجتماع نیبازنشستگان سازمان تام یکارگر یگلگشت شورا نیدوم*

راهکارها و  شنهادها،یدر جهت تبادل نظر ، ارائه پ" بستا" موسس  ئتیفراخوان ه نیدوم بدنبال

 ینشست حضور نیدوم ،یاجتماع نیکسب مطالبات بازنشستگان تام یچگونگ یبرا یمساع کیتشر

 .دیصبح برگزار گرد  ۰۱تا  ۰۱در محل پارک دانشجو  شهر تهران  از ساعت 

به  ییضمن خوش آمد گو"بستا " موسس  ئتیه یاز اعضا یکی  ینشست ابتدا اکرم محمد نیا در

از مسائل  یجلسه را در ارتباط با بحث و تبادل نظر در مورد پاره ا نیدوم جادیحضار هدف از ا

 ی هیانیدر ارتباط با ب نیحقوق و هم چن شیوبحث افزا" کارگر یوز جهانر" از جمله موضوع یجار

  ارائه نمودند یمبسوط حاتیتوض" کیاصالحات پارامتر"در ارتباط با موضوع رشدهصاد



اقشار جامعه  هیکل یمناسب امکانات و درآمد ها برا عیبر توز یقانون اساس 82از انجاکه در اصل"

بحث  ینیج بیبه عنوان ضر یدر اقتصاد از نشان آمار نکهیه به اشده است وهمچنین با توج دیتاک

 باشددرآمد مناسبتر  عیاز امکانات و توز یو برخوردار یبحث برابر یکه هرچه در جامعه ا شودیم

شده  ادهیاز امکانات در جامعه مورد نظر بهتر پ یولذا بحث برخوردار افته،یکاهش  ینیج بیضر نیا

امکانات نابرابر  عیو هرچه توز( کیو. صفر نیب ینیج بیمحدوده ضر)(شدن به صفر کینزد)است 

با  تصدم بوده اس 08سال قبل5در  رانیکه در مورد ا کندیم لیم کیبه سمت  بیضر نیتر باشد ا

شده است، اما  1 ینیج بیهزار تومان احتماال ضر 13دالر  متیهزار تومان و اکنون با ق 3دالر 

 بیضر نیبا هدف کاهش ا یاست که سازمان تامین اجتماع نیا یبحث اقتصاد نیا هیهدف از ارا

و (سهم دولت%3سهم کارگر و%0سهم کارفرما%87)شد فیآن تعر یو منابع مال سیتاس 50درسال 

 فیرد" نیدولت را مکلف کرده، هرساله در بودجه ا یاجتماع نیتام 82ماده 8طبق بند ونگزارقان

 ایسال گذشته آ 07اما در طول  د،ینما زیو نقدا به حساب سازمان وار فیرا تعر" به سازمان یپرداخت

 انجام و اجرا شده است، فهیوظ نیا

در جلسه  ندگانینفراز نما 05شده و امضاشده توسط  هیبه طرح ارا نکهیا یبود برا یمقدمه ا نهایا همه

گرفتن مصارف  یشیاز پ یکه در بند"  کیاصالحات پارامتر" به نام  20بهمن  2مورخ  822

 برمنابع اشاره شده است،  

خود  یقرار داد که دولت محترم بده ریموضوع را در بوته نقد و تفس نیا توانیم یزمان بزرگواران

 ه،یسرما نیو ا کردیاست، در موقع خود پرداخت م دهیهزار میلیارد تومان رس 127که اکنون به 

تاکنون به عهده دولت بوده  تیریمد نیا یرفمیشد،از ط یگذار هیو سرما تیریمد نهیدرست و به

 تیوضع نیوجودداشته،ا یکارگر ندگانیبه نما یعمل دیسال گذشته که اندک ام 07است،  در مدت 

حداکثر  یسازمان بوده است، حال که استخدام در قراردادها یدریافت ها تیریمنابع و مد تیریمد

  ود دارد؟همان حداقل ها وج یضمانتي برا ایآ باشد،یماهه م6

 جادیا یرا برا ریخود به سازمان رابپردازد مس یبده میخواهیاز دولت م نکهیمابازنشستگان ضمن ا لذا

پرداخت سهم  شیبعد در ارتباط با افزا یبندها.برآمده از انتخابات آزادومستقل رافراهم کند، یتشکل ها

کارگر  یضرر برا نکه،یاکه همه به جز  گریسن و موارد د شیافزا نیو همچن% 2به %0کارگراز

 دیطرح توسط کارگران تاک نیبرلزوم فوکوس کردن برا انیندارد، در پا یگریبازتاب د چیدارد، ه

 ".شد

روز کارگر  داشتیباگرام" بستا"موسس  ئتیعضو ه گرید زبعنوانین ندهینما یمحمد نیپرو

باره مطالبات روزدر جهان سخنان خودرا آغاز کردند ودر ادامه در  نیا خچهیدرموردتار

 جادیو ا یبر لزوم بازنگر یلیبازنشستگان در تحقق خواسته هارا دل یکانونها یبازنشستگان، ناتوان

از عدم عملکرد  یبستارا ناش لیتشک لیازدال یکیاز انتخابات آزادکارگران دانست و  آمدهبر یتشکلها

تشکل ها وجود  جادیا تینوعقبل از انقالب مم نکهیموضوع دانست،وبااشاره به ا نیا نهیدرست وبه

چراکه با توجه  ف،یباکارکرد ضع یتشکالت راداشته ایم ول جادیخوشبختانه بعدازانقالب ا یداشت،ول

و  یبوده وهستند،  به طور واقع یاجتماع نیتام ریمنتخب کانونها حقوق بگ ندگانینما نیا نکهیبه ا

 .است  نگونهیر ابازنشستگان درحال حاض تیعمل نکرده اند و لذا وضع یاصول

درصد  07_67موسس بستا در مورد عدم کفاف حقوق  ئتیهعضو گریراد، د یاحسان پور شا

دولت  عینمودند و خواستار توجه سر هیارا یحاتیتوض یزندگ یها نهیهز نیبازنشستگان جهت تام

با خط  بتوان گفت گریبه عبارت د دیهستند که شا ریدرصد بازنشستگان حداقل بگ07 نکهیشدند واز ا



 جادیآنان ا یبازنشستگان و خانواده ها یبرا یاریبس تفاصله دارد واین موضوع معضال اریفقر بس

  .کرده است

 یبستا ضمن استقبال مجدد، خواستار   تداوم و استمرار نشستها ینشست امروز اعضا یانتها در

نمودند  دینشستگان تاکتحقق مطالبات باز یبه تفاهم و اشتراک نظر و عمل برا دنیرس یبرا ،یحضور

 ابدینشست ها تداوم  نیو تقاضا کردند ا

 22اردیبهشت  5

 کارگرش بیکارشدند757تعطیل و کارخانه نکا چوب*

 .کارگرش بیکارشدند057،استان مازندران تعطیل ودورود انیشهرستان م واقع در کارخانه نکا چوب

لرستان  ی ناحیهفن هیخطوط ابنرگرکا077ماه حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر 9عدم پرداخت *

 علیرغم وعد و وعیدها

 ناحیه یفن هیخطوط ابنکارگر077ماه حقوق،حق بیمه،عیدی ومطالبات دیگر 3علیرغم وعده و وعیدها،

 .پرداخت نشده است لرستان

نفر  077به  کینزد: گفت به خبرنگار رسانه ای لرستان ناحیه یفن هیاز کارگران خطوط ابن یکی

 .میلرستان مشغول کار هیآهن ناح راه یفن هیدر خطوط ابن یمانکاریپ یها شرکت قیاز طرکه  میهست

ماه را  به ما پرداخت کرد  یکارفرما تازه دستمزد مربوط به د شیپ میماه ون کیحدود : ادامه داد یو

 .میا کرده افتیبوده است که به عنوان مزد در یوجه نیآخر نیو از آن زمان تاکنون ا

پرداخت نشده و کارگران در  زیکارگران ن یاجتماع نیتام مهیهمسان با دستمزد، ب:ر افزوداین کارگ

 .هم دچار مشکل هستند یلیتکم مهیب نهیزم

 مهیرا بابت حق ب یسال است کارفرما از حقوق ماهانه ما کارگران مبالغ نیچند: کارگر افزود نیا

عنوان  گر مهیبه حساب شرکت ب یلیتکم مهیحق بنشدن  زیآنچه وار لیاما ما به دل کند یکسر م یلیتکم

 .میندار یرا در مراکز درمان یلیتکم مهیامکان استفاده از خدمات ب شود، یم

 ستگاهیدو ا نیب یلیاز همکاران ما که در محدوده ر یتعدا یکار تیفعال: گفت نیکارگر همچن نیا

درجه سه  یها در آن از شن نکهیو ا خط ینامناسب بودن بهساز لیدارند به دل تیدرود به کارون فعال

 حقحال  نیدر ع. شده است ادیز اریاستفاده شده بس شوند، یم لیتبد یبه گل و ال عایکه سر

 5هر ماه ) یکار به صورت حداقل ادیمجموع کارگران با توجه به حجم ز یکار لیو تعط یکار اضافه

 تیبه نسبت کارگران خط از فعال که یکه همکاران ادار ست یدرحال نیا. شود یپرداخت م( ساعت

 .کنند یم افتیساعت در 67تا حدود  یها یکار برخوردارند، حق اضافه یتر و سبکتر راحت یکار

. لرستان پرداخت نشدن حق لباس کار است یفن هیمشکالت کارگران خطوط ابن گریاز د: افزود یو

و  شود یآهن لرستان داده نم هرا یفن هیحدود دو سال است حق لباس و کفش به کارگران خطوط ابن

 .کنند نهیخود هز بیآن از ج هیته یکارگران ناچارند برا

 ایحوزه مربوط به کارگران راهبان  نیاز مشکالت کارگران ا یگریکارگر؛ بخش د نیگفته ا به

 .کنند هیخود آن را ته نهیبا هز دیو آنها با پردازد یراهدار است که کارفرما  حق نهار به آنها نم



حقوق معوقه و  ریگیاند پ آهن کشور درخواست کرده ها از مسئوالن راه کارگران بار: شد آور ادی یو

 .اند و در عمل ما را فراموش کرده دهند یآنها تنها قول م یمشکالت آنها  باشند ول ریسا

نسبت به سطح پایین حقوق  دهدشت خمینی مارستانیب یمانکاریکارکنان پاعتراض رسانه ای *

 پرداخت مطالباتوعدم 

اعتراضشان را نسبت به سطح پایین حقوق وعدم  دهدشت خمینی مارستانیب یمانکاریکارکنان پ

 .پرداخت مطالبات،رسانه ای کردند

در :به خبرنگار رسانه ای گفتنددهدشت  ینیخم مارستانیب یمانکاریپ کارکناناردیبهشت،0روزشنبه 

از کارکنان  تر نییپا اریبس یما در حالت کل یافتیرد .چند ماه گذشته کارانه ما پرداخت نشده است

 .شود یمبالغ هم به موقع انجام نم نیحال، پرداخت هم نیبا ا.است یرسم

ها  پرداخت یستیدشوار کار پرسنل درمان، با تیماه لیبه دل: ندیگو یبا انتقاد از کار سخت خود م آنها

 .دن داشته باشندکارکر یبرا یکاف زهیبه موقع انجام شود تا پرسنل انگ

عدم  مارستانیب تیریطلبکار است و مد ها مهیاز ب یاریمبالغ بس مارستانیب نیکه ا ستیدر حال نیا

 .داند یمشکالت م نیا لیرا دل ها مهیتوسط ب یپرداخت معوقات مزد

 پرستار شرکتی استان گیالن817ماه کارانه 88عدم پرداخت حقوق فروردین ماه و*

 .پرستار شرکتی استان گیالن پرداخت نشده است127ماه کارانه 11حقوق فروردین ماه و

نفر هستند تا به   127که حدود  النیگ یپرستاران شرکتاردیبهشت یک منبع خبری محلی،0به گزارش 

) خود را  20معوق سال  یونه کارانه ها22ماه  نیاست نه حقوق فرورد بهشتیامروز که ششم ارد

 .دریافت نکرده اند(نیبجز فرورد

 تعفای دسته جمعیسپس از ا کارکنان آموزش و پرورش نورآبادپرداخت قطره چکانی مطالبات *

آموزش و  یماه از اضافه کار معوق کارکنان ادار8از پرداخت  آموزش و پرورش دلفان ریمد

 .پس از استعفای دسته جمعیشان خبرداد پرورش نورآباد

اداره همچنان  نیا انیفرهنگ: افزود یموریت یعلاردیبهشت،0برپای گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .را طلب دارند 22ماه از سال  کیو  20از سال  گریماه د8اضافه کار 

طلب  زیرا ن 25و چهارماه از سال  20ماه اضافه کار از سال  کی نیهمچن یکارکنان ادار: افزود یو

 .دارند

 .رداخت نشده استهنوز پ زین 20کارکنان درسال  نیا یها تیحق مامور یگفته و به

 :درهمین رابطه

 کارکنان آموزش و پرورش نورآباد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات استعفای دسته جمعی 

کارکنان آموزش و پرورش نورآباد در استان لرستان دراعتراض به عدم پرداخت طی نامه ای خطاب 

ضافه کاری وسه سال حق مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان دراعتراض به عدم پرداخت حق ا

 .ماموریت دسته جمعی استعفا دادند



 



 

  یمقابل فرماندارتجمع اعتراضی اهالی شهر سیل زده آق قال *

این شهر اجتماع کردند که با بسته  یمقابل فرمانداراهالی شهر سیل زده آق قال  اردیبهشت،0روزشنبه 

 .بودن درب این مرکز قدرت وحضور نیروهای انتظامی روبروشدند

 

جاده  حومه کازرون دراعتراض به قطع چند روزه آب شرب  الدهجره و با النیا یروستا اهالی*

 را مسدود کردند کازرون به فراشبند یاصل

دراعتراض به قطع  حومه کازرون جره و باالده النیا صبح روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه،جمعی از

 .را مسدود کردند کازرون به فراشبند یجاده اصلچند روزه آب شرب باتجمع وریختن سنگ 



 

 :به خبرنگار رسانه ای گفت شهرستان کازرون ییمعاون شرکت آب و فاضالب روستادرهمین رابطه،

 یشهرستان منجر به قطع آب برخ نیآب شرب در بخش جره و باالده ا نیچاه تام یکاهش آبده

 .بخش شده است نیا یروستاها



بود  یبند رهیبخش ج نیا یوستار 82آب  ،یبا توجه به کمبود منابع آب نیاز ا شیپ: افزود یمحمد یعل

با  النیا یاز جمله روستا یشبکه آبرسان ریمس یانتها یچاه، روستاها یبا کاهش آبده نکیکه هم ا

  .مشکل کمبود آب مواجه هستند

 النیا یشهرستان کازرون با اشاره به درخواست مردم روستا ییشرکت آب و فاضالب روستا معاون

به  نکیهم ا یجلسه ا: و کمبود آب گفت یحل مشکل قطع یتان براشهرس نیاز بخش جره و باالده ا

  .است یجره و باالده شهرستان درحال برگزار یدر بخشدار یمنظور با حضور مسئوالن استان نیهم

 نرخ عوارض ورود به محدوده ادامه اعتراضات مینی بوس داران پالک عمومی تهران نسبت به*

 باتجمع نرخ عوارض ورود به محدوده می تهران نسبت بهاعتراضات مینی بوس داران پالک عمو

 .،ادامه داردشهر تهران یمقابل شورا

پالک  یدارا یبوس ها ینیاست رانندگان م یمدتاردیبهشت،0براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

و درخواست اصالح نرخ عوارض ورود به محدوده  کنند یشهر تهران تجمع م یمقابل شورا یعموم

 .هستند کیافطرح تر

رانندگان پاسخ مثبت  نیا یها که در دفتر شهردار برگزار شد، به درخواست یجلسات یگذشته ط هفته

تهران  یشهردار کیبوس، معاون حمل و نقل و تراف ینیم یداده شد اما به گفته رانندگان ناراض

 .کند ییتوافق انجام شده را اجرا ستیحاضر ن

برگزار شد و با  یا که هفته گذشته در دفتر شهردار جلسه نیالم ابوس با اع ینیاز رانندگان م یکی

و اعمال ( محدوده زوج و فرد) کیدر حلقه دوم طرح تراف یبر حذف بده یما مبن یها درخواست

 یهر کس دیگو یو نقل به ما م ملاما معاونت ح. موافقت شد یحضور در محدوده مرکز یبرا فیتخف

 .شما را صفر کند یها یخود بدهرا داده  ها یکه دستور حذف بده

به  زین ریتأخ مهیداشته وجر زین شیرانندگان افزا میمدت جرا نیا یبوس ط ینیراننده م نیگفته ا به

 .آنها افزوده شده است یها یبده

 یاداره جهاد کشاورز مقابلشکر هیسهمنسبت به ناکافی بودن   ذهیزنبورداران اتجمع اعتراضی *

دست به شکر هیسهمبه ناکافی بودن  دراعتراض  ذهیاز زنبورداران ا یعجماردیبهشت،0روز شنبه 

 .این شهرستان زدند یاداره جهاد کشاورز تجمع مقابل

تجمع کرده و  ذهیا یشکر خود معترض بودند صبح شنبه در اداره جهاد کشاورز هیکه نسبت به سهم 

 .شدند هیسهم نیا شیخواستار افزا

زنبور دار دارد که در نقاط مختلف شهرستان  207حدود  ذهیستان اشهربنابه گزارش رسانه ای شده،

 .کنند یاقدام به پرورش زنبور عسل م

ها  شهرستان که باعث شده است شهد گل نییپا یو دما ذهیعسل در ا یزنبورها یبا توجه به تعداد باال

 .رندخود دا یزنبورها هیتغذ یبه شکر برا یمبرم ازیآماده شود، زنبورداران ن رترید

 ازنا اژیکارخانه فروآل هرسه کارگرمصدوم حادثه انفجارجان باختن *

 .جان باختند ازنا اژیکارخانه فروآل دهم فروردین ماه هرسه کارگرمصدوم حادثه انفجار



به  لرستان استان سازمان صنعت، معدن و تجارت یمسئول روابط عموماردیبهشت ماه،0روز شنبه 

ازنا که در  «اژیفروآل»مصدوم حادثه انفجار کوره کارخانه  نیسوم: گفت خبرنگار رسانه ای

 .بود، درگذشت یبستر مارستانیب

 نیدهم فرورد خیازنا در تار اژیبا اشاره به وقوع حادثه افنجار در کوره کارخانه فروآل کوندیدر رجیا

 .مجروح شدندکارگر3حادثه  نیدر ا: افزودیماه سال جار

گذشته به  یروزها یحادثه ط نیدو مصدوم ا« محمد دهقان»و « اجالنروح هللا ب» نکهیا انیبا ب یو

 یعل»مصدوم حادثه به نام  نیسوم: کرد حیشدت جراحات جان خود را از دست دادند، تصر لیدل

 .شدت جراحات وارده درگذشت لیروز جمعه به دل زین «یشیدرو

 لیساله به دل ۰۱کارگر  نیا: سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان افزود یروابط عموم مسئول

 .اصفهان جان باخت مارستانیشدت جراحات در ب

 :درهمین رابطه

 انفجار کوره درحادثه کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا3مصدومیت 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از انفجار کوره کارخانه فروآلیاژ ازنا ومصدومیت 

 .کارگر خبرداد3

فروردین،وی با بیان اینکه در این حادثه سه نفر مصدوم شده 17شده بتاریخ  برپایه گزارش رسانه ای

 .دو نفر دچار سوختگی شده و یک نفر نیز دچار شکستگی دست شده است: است، تصریح کرد

 ی تهران براثر سقوط آسانسورکارخانه پخش لوازم بهداشتجان باختن کارگر *

واقع  یکارخانه پخش لوازم بهداشت کیدر انبار  رساله حین کا 35اردیبهشت،یک کارگر 6روز جمعه 

 .،جانش را ازدست دادبر اثر سقوط باالبر تهران یبزرگراه لشگر در

 انفجار کمپرسور هوا براثرزنجان  یکیمکان رگاهیتعمکارگرجان باختن *

 براثرشهر زنجان  نیفلسط دانیدر مواقع  یکیمکان رگاهیتعمساله یک 57اردیبهشت، کارگر0روزشنبه

 .جانش را ازدست داد انفجار کمپرسور هوا

akhbarkargari2468@gmail.com 
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