اخبار و گزارشات کارگری  22اسفند ماه 7931
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:آخرین وضعیت کارگران هفت تپه در روز های پایانی سال۷۹۳۱
 اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری سرابله دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالباتدیگر
 تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه نهاوند نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداریهمدان
 نامه  031کارگر پروژهای عسلویه دراعتراض به وضعیت نابسامان پرداخت حقوقشان اعتراض رسانه ای کارگران حمل و نقل پاالیشگاه آبادان نسبت به عدم پرداخت عیدیث باباجانی
 جان باختن یک کارگر حین کار براثر برق گرفتگی در َثال ِ*سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه:آخرین وضعیت کارگران هفت تپه در روز های پایانی سال
۷۹۳۱
امروز چهارشنبه  ۲۲اسفند کارگران بازنشسته سال های  ۳۹و  ۳۱در کارخانه نیشکر هفت تپه دست
به تجمع زدند .
در ادامه این تجمع از ساعت  ۷۱صبح ،تولید در کارخانه متوقف شد و کارگران دست از کار
کشیدند.
با توجه به اینکه روز های پایانی سال  ۳۱را پشت سر می گذاریم و خانواده های کارگری بیشتر از
هر زمان دیگری نیاز به دریافت حقوق دارند اما همچنان ما با خلف وعده کارفرما روبرو هستیم.
قرار بود که تمام حقوق معوقع همراه با عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود اما تا کنون حتی حقوق
بهمن ما پرداخت نشده است.
همچنین کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت تمدید دفترچه های درمانی متوجه شدند
که حق بیمه کارگران هم پرداخت نشده و به این ترتیب دفترچه کارگران از طرف سازمان
تامیناجتماعی تمدید نشد و این در حالی است که تعدادی از بستگان کارگران جهت بستری و مداوای
پزشکی احتیاج به دفترچه تامین اجتماعی دارند.
اسماعیل بخشی نماینده و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه همچنان زندانی می باشد ،به
کدامین گناه؟!
این ظلم و ستم و بی حقوقی چقدر باید ادامه داشته باشد؟
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۲۲آسفند ۳۱
درهمین رابطه:
تجمع جمعی از بازنشستگان نیشکر هفت تپه

امروز چهارشنبه  ۲۲اسفند ماه  ،جمعی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم
پرداخت سنوات ،در مقابل درب کارخانه هفت تپه دست به تجمع زدند.
بنا بر خبر ارسالی ،جدا از سنوات معوقه ،هنوز بیمه _  ۴درصد_،
 ۳۱پرداخت نشده است.

تعدادی از بازنشستگان بهمن

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۲۲آسفند ۳۱
*اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری سرابله دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات
دیگر
روز چهارشنبه بیست ودوم اسفند ماه ،کارگران شهرداری سرابله دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها
حقوق ومطالبات دیگردست از کار کشیده و مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.
این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند3:ماه حقوق و5ماه حق اضافه کاریشان پرداخت نشده است.
آنها افزودند:مسئوالن نیز بیتوجه بوده و پاسخگو نیستند و خبری از عملینشدن وعدهها نیست.
*تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه نهاوند نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری
همدان
روز چهارشنبه22اسفند ماه،جمعی از کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به بالتکلیفی شغلی
ومعیشتی دست به تجمع مقابل استانداری همدان زدند.افزایش مشکالت دراین کشتارگاه موجب شده
در چهار ماه گذشته حدود  51کارگرش هیچ حقوقی دریافت نکرده و به شدت نگران امنیت شغلی خود
شوند .

آنها افزودند :کمر این واحد صنعتی زیر بار بدهی به بانک کشاورزی خم شده و عوامل دیگری
وضعیت نا به سامان کشتارگاه را تشدید می کند که بیشترین ضرر و زیان را کارگران تحمل می کنند .
اختالف بین قصابان و صاحب کشتارگاه یکی از همین عوامل محسوب می شود که در نتیجه آن
قصابان نهاوند دامهایشان را به کشتارگاه فامنین برده و آنجا ذبح می کنند.
آنها ادامه دادند:نهاوند  01واحد صنفی قصابی دارد که روزانه  21تا  31راس گاو و گوساله و 01
راس گوسفند به کشتارگاه نهاوند می آوردند؛ اما اکنون این تعداد به زیر  01راس رسیده و به تعبیری
این واحد در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
این افراد از دیگر دالیل انتقال کشتار دام به فامنین را دریافت مالیات کمتر و هزینه کشتار ارزانتر
اعالم می کنند که موضوع افزایش قیمت گوشت قرمز و کاهش قدرت خرید مردم هم مزید بر علت
شده است.
*نامه  791کارگر پروژهای عسلویه دراعتراض به وضعیت نابسامان پرداخت حقوقشان
 031کارگر پروژهای عسلویه طی نامه ای خطاب به سه بهارستان نشین ضمن اعتراض به وضعیت
نابسامان پرداخت حقوقشان،پیشنهاداتی را درهمین رابطه مطرح کردند.
براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ22اسفند،در این نامه ،دو خواسته کلیدی مطرح شده است :اول،
قانونی وضع شود که برای همیشه یک هیات بازرسی بر پرداخت حقوق نیروهای پارس جنوبی از
طرف مجلس مستقر شود و دوم ،در ارتباط با تسویه حساب کارگران اجرایی پروژهای که بیش

از5ماه حقوق نگرفتهاند ،به دولت و وزارت نفت فشار آورده تا کارگران شب عید دست خالی به خانه
نروند.
این نامه که کارگران آن را با کد ملی خود امضا کردهاند ،به صورت حضوری به نمایندگان مجلس
تحویل داده شده است.
*اعتراض رسانه ای کارگران حمل و نقل پاالیشگاه آبادان نسبت به عدم پرداخت عیدی
کارگران حمل و نقل پاالیشگاه آبادان اعتراشان را نسبت به عدم پرداخت عیدی،رسانه ای کردند.
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ22اسفند،جمعی از کارگران بخش حمل و نقل پاالیشگاه آبادان که
تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول کارند ،از عدم پرداخت عیدی خود خبر دادند.
به گفته این کارگران؛ عیدی سال جاری آنها هنوز پرداخت نشده است .آنها همچنین دستمزد بهمن ماه
خود را روز سهشنبه (20اسفند) با تاخیر دریافت کردهاند.
این کارگران که تعدادشان به 01نفر می رسد ،در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای
خانوادههای خود برای نوروز هستند و میگویند :تاخیر در پرداخت عیدیها نگرانکننده است .همه
کارگران قرارداد مستقیم عیدی خود را با مطالبات سال جاری دریافت کردهاند اما ما کارگرانی که
تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کاریم ،هنوز امکان دریافت عیدی نداشتهایم.
*جان باختن یک کارگر حین کار براثر برق گرفتگی در َثال ِ
ث باباجانی
ث باباجانی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه
روز چهارشنبه22اسفند ،یک کارگر حین کار در َثال ِ
دچار برق گرفتگی شد وجانش را ازدست داد.
یک منبع خبری محلی هویت این کارگر را حامد قادری واهل سنندج گزارش کرده است.
akhbarkargari2468@gmail.com

