اخباراعتراضات کارگری7بهمن ماه7937
اخباروگزارشات کارگری-هفتم بهمن ماه7931:
 -7تجمع اعتراضی کارمندان استخدامی راه آهن نسبت به واگذاری به بخش خصوصی مقابل مجلس
 -2کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )درادامه اعتراضات دامنه دارشان دست به
تجمع خانوادگی زدند
 -9دومین روراعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
 -4تجمع اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات
 -5تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی خمین مقابل فرمانداری
*تجمع اعتراضی کارمندان استخدامی راه آهن نسبت به واگذاری به بخش خصوصی مقابل مجلس
روزیکشنبه هفتم بهمن ماه،جمعی از کارمندان استخدامی راه آهن دراعتراض به واگذاری به بخش
خصوصی،مقابل مجلس تجمع کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده ،تجمع کنندگان که تعدادشان به بیش از 933نفر می رسید،گفتند:مخالف
واگذاری بخشی از فعالیت های راه آهن به بخش خصوصی هستند واعتقاد دارند که با این واگذاری،
شرایط استخدامی آنها که هر کدام بیش از  23سال سابقه کار دارند ،در هاله ای از ابهام قرار خواهد
گرفت.
*کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )درادامه اعتراضات دامنه دارشان دست به تجمع
خانوادگی زدند

روز یکشنبه هفتم بهمن ماه ،کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون )درادامه اعتراضات
دامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات همراه با فرزندانشان مقابل ساختمان قطار شهری اهواز
تجمع کردند.

براساس گزارشات رسانه ای شده،یکی ازکارگران حاضردرتجمع گفت:شرایط مالی کارگران به
مراتب سخت تر از گذشته است .بیش از  71ماه حقوق از شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه
قطار شهری اهواز طلب داریم اما مسئوالن این شرکت پاسخگو نیستند.

این کارگرکه با فرزندش درتجمع حضور داشت ادامه داد :در طول یک ماه گذشته حقوق  2ماه ما را
پرداخت کردند اما این شیوه پرداخت مشکل ما را حل نمی کند زیرا همه کارگران به دلیل پرداخت
نشدن حقوق یک سال و نیم گذشته خود به افراد بسیاری مقروض هستند.
یکی دیگر ازکارگران معترض متروی اهواز بابیان اینکه در6ماه گذشته درگیر بیماری فرزندم بودم
گفت:پرداخت نشدن حقوق از سوی شرکت پیمانکار مشکالت بسیاری برای ما ایجاد کرده و شرایط
روز به روز هم سخت تر می شود.
* دومین روراعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برای دومین روز متوالی ،کارگران بخش خدمات شهری شهرداری
سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از
سطح شهر خودداری کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده،شهردار سروآباد روز یکشنبه باتایید عدم حضور کارگران بخش خدمات
شهری و انباشت زباله ها در شهر گفت :شهرداری  53میلیارد نلار بدهی دارد که بخش عمده ای از
آن مربوط به حقوق و مزایای پرسنل است.
وی با بیان اینکه هشت ماه حقوق و  43ماه مزایای کارگران و کارکنان زیرمجموعه پرداخت نشده
است گفت :مشکالت مالی ،نبود درآمد پایدار و عدم وصول مطالبات مشکالت زیادی از جمله
پرداخت حقوق پرسنل برای شهرداری ایجاد کرده است.
شهر سروآباد دارای پنج هزار نفر جمعیت است و شهرداری آن  41کارگردر بخش های مختلف دارد.
شهرستان سروآباد با  2بخش مرکزی و هورامان با بیش از  53هزار نفر جمعیت در فاصله 33
کیلومتری از غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده و  24کیلومتر مرز با کشور عراق دارد.
*تجمع اعتراضی کارکنان بهداشت و درمان خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات
جمعی از کارکنان زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دراعتراض به عدم پرداخت
مطالبات از جمله پرداخت حق مناطق مرزی و به روز نشدن کارانه ها دست به تجمع مقابل ساختمان
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زدند.
بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ1بهمن ماه،یکی ازکارکنان بهداشت و درمان خوزستان گفت:از
مهمترین مشکالت
کارکنان این دانشگاه از جمله پرستاران و بهورزان این است که مصوبه دولت مبنی بر اعمال 25
درصد حق مناطق مرزی در حقوق کارکنان ،در دانشگاه علوم پزشکی اهواز اجرا نشده است.
وی که خواست نامش فاش نشود افزود :بیشتر مزایای کارکنان قطع شده و اضافه کاری کاهش یافته و
حق مسکن ما نسبت به استان های دیگر خیلی کم است .
این کارمند معترض ادامه داد :نداشتن مزایا در خوزستان نسبت به سایر استان ها ،باعث مهاجرت
کارکنان به استان های دیگر می شود.

این کارمند شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه بهورزان سالی یک بار کارانه دریافت
می کنند گفت :به تعویق افتادن کارانه ها ،کیفیت خدمات رسانی به مردم را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه نامه نگاری به رییس دانشگاه ،حراست و بازرسی صورت گرفت اما نتیجه ای
حاصل نشد افزود:دوشنبه هفته گذشته(اول بهمن ماه) برای پیگیری مطالبات مقابل ساختمان مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کردیم.
یکی دیگر ازکارکنان بهداشت و درمان خوزستان نیز گفت :حق مناطق مرزی به عنوان مصوبه
دولت در دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعمال نشده در حالی که در بسیاری از نقاط خوزستان اجرا
شده است.
وی ادامه داد :به روز شدن کارانه ها از دیگر مطالبات است؛ کارانه اسفند سال  36به تازگی دریافت
شده و تقریبا  73ماه معوقه وجود دارد.
وی خواستار افزایش مبلغ حق مسکن و پرداخت منظم آن شد و گفت :بسیاری از استان ها مبلغ حق
مسکن بیشتری نسبت به خوزستان دریافت می کنند .
قبیل یادآوری است،هم اکنون  73هزار و  533نفر به عنوان کارمند در دانشگاه علوم پزشکی اهواز
فعال هستند و در آزمون آینده حدود یک هزار نفر دیگر به بخش بهداشت و درمان اضافه می شود.
*تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی خمین مقابل فرمانداری
روزیکشنبه 1بهمن،جمعی از رانندگان تاکسی خمین دست به اجتماع اعتراضی مقابل فرمانداری این
شهر زدند.
براساس گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان نسبت به فعالیت تاکسی های اینترنتی اعتراض داشتند و
خواهان ساماندهی درست این شبکه جابجایی مسافران شدند.
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