
 9911مرداد ماه  42اخباروگزارشات کارگری 

 :خبرهایی درباره کارگران هفت تپه -

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی +

 مسئوالن

 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای ایجاد جو رعب و وحشت 2حمله به منازل +

 برق یروگاههایون یمینفت وپترش عیصنا روز اعتراضات کارگرانگزارشی درباره چهاردهمین  -

ها در خارج از  آن یها و خانواده ها یمیپتروش گرانکار یو درمان یقطع خدمات بهداشتاعتراض به  -

 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفتتوسط ماهشهر

بدنبال اعتصاب وتجمعشان  کرج یتراورس بتن کارگران کارخانجات پرداخت حقوق اردیبهشت ماه -

 روی ریل قطار

 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود 3عدم پرداخت  -

نسبت به عدم  نیو جلماجرد خم دوین،قیمزا یروستاها یکشاورزان و اهال یتجمع اعتراض -

 یمقابل فرماندار یاختصاص حقآبه از سد کوچر

 :کارگران هفت تپهخبرهایی درباره *

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی +

 مسئوالن

کارگران هفت تپه بروال روزهای گذشته دست به تجمع مقابل  مرداد،تعدادی از 22روز جمعه 

تکلیفی شغلی نسبت به بال فرمانداری شهرستان شوش زدند تا برای باری دیگر اعتراضشان را

 .ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن بنمایش بگذارند

 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای ایجاد جو رعب و وحشت 4حمله به منازل +

منزل گذشته ساختمان روزهای مرداد،طی  22بنا برگزارش منتشره درشبکه های اجتماعی بتاریخ 

خوشبختانه صدمه  قرار گرفته است که هجده گلولهمورد اصابت در شهر شوش  محمد خنیفر یپدر

 .گردید شانیها هیکارگر و همسا نیخانواده ا یاعضابسیاراما موجب وحشت  اورهیبار نب یجان

یکی دیگر از کارگران هفت  یبهمن وسفیخانه مسکونی  درب بنا بهمین گزارش،دراین دوره زمانی

  .ه استشد دهیبه آتش کشهم  تپه

 برق یروگاههایون یمینفت وپترش عیصنا روز اعتراضات کارگرانگزارشی درباره چهاردهمین *

همچنان ادامه داشته و  رانهیحق یبه دستمزدها 4311مرداد  22 یروز اعتراض سراسر نیم 42

پروژه ها تاکنون با شکست روبرو  یکارگران و راه انداز یریبه کارگ یبرا انیکارفرما یترفندها

 .شده است

خرمشهر و تالش  یتجمع و تحصن کارگران فوالد جهان آرا واقع در شهرک صنعت نکهیخوش ا خبر

 .ما کارگران است یحقوق موجب دلگرم شیافزا یبرا



 

شاغل در المرد انجام شد با کارگران جوشکار  یاز شرکت ها یکیکه توسط  ادانهیاقدام ش کی در

است به آنها  ونیلیم 42را که  نیکمپ یداده شد که حقوق اعالم شنهادیشده و به آنها پ یصحبت تلفن

 یم ردک یقول خود زده و فکر م ریاما متاسفانه با مراجعه کارگران شرکت ز. پرداخت خواهند کرد

که با آنها گفتگو  یکارگران، مهندس یاریبا هوش. کار نگه دارد یحقه کارگران را برا نیتواند با ا

از کارفرما  مهیهزار تومان جر 055هر نفر  یآن روز برا یفشار گذاشته و برا ریکرده بود را ز

 .گشتندخود باز یاستفاده نکند و به خانه ها شرمانهیب یروش ها نیاز ا گریگرفتند تا د

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یکانال رسمک گزارش برگرفته از ی

ها در خارج از  آن یها و خانواده ها یمیپتروش گرانکار یو درمان یقطع خدمات بهداشتاعتراض به *

 سازمان بهداشت و درمان صنعت نفتتوسط ماهشهر

سازمان بهداشت و درمان مستقر در ماهشهر با  یمیپتروش یها شرکت نیقرارداد موجود ب غمریعل

و ها  شرکت نیا گرانبه کار یمربوطه، خدمات درمان یها نهیپرداخت هز و صنعت نفت 

 نیشد و ا مانند گچساران قطع  یمناطق محروم یدر سراسر کشور به جز ماهشهر حتشان یها خانواده

 ریدر دو روز اخ یمیخانواده صنعت پتروش یبرا یفراوان کالتموضوع موجب اعتراضات و مش

 .شده است

صنعت سازمان بهداشت و درمان  رعاملیبا نظر مدمرداد، 23بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

پرداخت  سازمان و  نیمستقر در ماهشهر با ا یمیپتروش یها شرکت نیقرارداد موجود ب رغم ینفت، عل

ها در سراسر کشور  شرکت نیکارکنان ا یها به کارکنان و خانواده یمربوطه، خدمات درمان یها نهیهز

راضات و موضوع موجب اعت نیشد و ا مانند گچساران قطع  یمناطق محروم یحتبه جز ماهشهر 

 .شده است ریدر دو روز اخ یمیخانواده صنعت پتروش یبرا یمشکالت فراوان

 یمیبندر ماهشهر به شرکت طب صنعت پتروش یمیپتروش عیصنا مارستانیب تیریمد یواگذار هرچند

عدالت  وانیمنجر شده بود با حکم د مارستانیب نیا یاز کارکنان رسم یکه به اعتراض محل برخ

شده است، اما آنچه از روز  یدیجد وارد فاز  مارستانیب نیا تیریماندن مد یبر دولت یمبن یادار



حکم  نیساز شده است، نه ا مستقر در ماهشهر مشکل یمیپتروش یها کارکنان شرکت یبرا ذشتهگ

بر قطع  یسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبن رعاملیمد  میکه تصم یعدالت ادار وانید

 !ماهشهر است ماهشهر در سراسر کشور به جز  یها یمیپتروش یها به کارکنان و خانواده یده خدمات

بدنبال اعتصاب وتجمعشان  کرج یکارگران کارخانجات تراورس بتن پرداخت حقوق اردیبهشت ماه*

 روی ریل قطار

وتجمعشان روی  کرج یکارگران کارخانجات تراورس بتن مرداد،22روز چهارشنبه  بعد از اعتصاب

آخرین .،حقوق اردیبهشت ماه آنها پرداخت شدماه حقوق 3دراعتراض به عدم پرداخت ریل قطار

حقوق ماه های خرداد وتیر این کارگران کماکان  و ماه مرداد در حال سپری شدن استروزهای 

 .وتایک هفته دیگر حقوق معوقه معترضین بازهم سه ماهه خواهد شد پرداخت نشده است

کارخانجات تراورس بتنی کرج وتجمعشان روی ریل دراعتراض به  اعتصاب کارگران:ین رابطهدرهم

 ماه حقوق 9عدم پرداخت 

کارخانجات تراورس بتنی کرج دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  مرداد،کارگران22روز چهارشنبه 

رقطار مسافری ماه های اردیبهشت،خرداد وتیر دست از کارکشیده وبا تجمع روی ریل مانع از عبو

 .شدند



https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-13_21-58-40.jpg


 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/08/photo_2020-08-13_21-58-53.jpg


 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود 9عدم پرداخت *

 .ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود دراستان سمنان پرداخت نشده است 3

نسبت به عدم  نیو جلماجرد خم دوین،قیمزا یروستاها یکشاورزان و اهال تجمع اعتراضی*

 یمقابل فرماندار یحقآبه از سد کوچراختصاص 

برای  نیو جلماجرد خم دوین،قیمزا یروستاها یکشاورزان و اهال مرداد،جمعی از 23روز پنج شنبه 

مقابل  دست به تجمع یحقآبه از سد کوچرنسبت به عدم اختصاص  بنمایش گذاشتن اعتراضشان

 .شهرستان خمین زدند یفرماندار
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