
 9911شهریور ماه  5اخباروگزارشات کارگری 

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمششو ستیگزارش ب -

 :آخرین اخبار از مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

 ادامه تجمع تعدادی ازکارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش +

خاتمه اعتراضات  یبرا هیومجر ه،مقننهیقضائ یوقوا تیمختلف حاکم یجناح ها نیکمپدرباره +

 :کارگران هفت تپه

اسحاق  استیبه ر یجمهور استیدر نهاد ردرباره مجتمع کشت وصنعت نیشکر جلسه برگزاری /

 جمهور  سییمعاون اول ر یریجهانگ

 .افتیروز خاتمه  37تپه پس از  کارگران هفت یاعتراض صنف :خبرگزاری ایلنا/

 شکرینفر از کارگران شرکت کشت و صنعت ن0011 :دانشجو وابسته به بسیج دانشجوییخبرگزاری /

 نیکار ا یاسالم یخواستار انحالل شورا یطومار یبا امضا ورماهیهفت تپه امروز، پنجم شهر

 .شرکت شدند

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان- زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا نیازدهمی -

 آبادان یماه حقوق وماه ها مطالبات کارگران شهردار 2رداخت عدم پ -

و تخلفات سازمان صمت  یجهاد کشاورز تیریمد تجمع اعتراضی مرغداران کردستان نسبت به -

 مقابل استانداری استان

 در بجنورد یسقف ساختمان زشیکارگر در حادثه ر 7 تیمرگ ومصدوم -

 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عین صناروز اعتراضات کارگرا نیمششو ستیگزارش ب*

همچنان  ورماهیشهر 5در روز  انیکارفرما یها یبه خالف کار یروز اعتراض سراسر نیم20

 .رود و کارگران معترض همچنان در خانه مانده اند یم شیمحکم به پ

 .هنوز در اعتصابند شیترهایتهران جنوب با جوشكاران و ف یها یمانکاریپ کل

 22 یبرا هزارتومان 511میلون و  8 شنهادیآبادان هم هنوز در اعتصاب بوده و حتا پ هشگایپاال 

 .میکن یکار نم ونیلیم01ریگفته اند زو معترضین روزکار را قبول نکرده 

بازگرداندن کارگران به کار و شکست اعتصاب از پرداخت حقوق کارگران  یشرکتها برا متاسفانه

 .روند یطفره م

اند نه تنها حقوق خردادماه  وستهیدنا که کارگرانش به اعتصاب پ یمیپتروش در سونیشرکت ک 

دهند تا  ینمرا هم  شانیشرکت جواب تلفن ها نیاز مسوول چکدامیکارگران را پرداخت نکرده بلکه ه

  .صاحبان شرکت ها نیا یتف برا. به کار برگردند

 .کنند یژه ها را ترک مپرو ،مانکاریپ ینامرد لیکه به دل یهم هستند کارگران هنوز



پروژه هاست که کارگرانش  نیکارگر در دشت آزادگان از جمله ا یمانکاریشرکت آسفالت طوس به پ 

 .اعتصاب پول خود را گرفته و ترک پروژه کرده اند یروزها یحساب و احتساب حت هیبا تسو

 یرا م یکار  طیشرا نیراند بدت وستهیکنند و به اعتصاب نپ یکه کارگران در آنها کار م ییها شرکت

هنوز حقوق  یموسو تیریبه نام تنش گستر با مد یشرکت هیاروم یبیترک کلیس روگاهیدر ن. گذارانند

 .دواند یخردادماه را نداده است و کارگرانش را سر م

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع اصلی خبر

 :هفت تپه آخرین اخبار از مجتمع کشت وصنعت نیشکر*

 ادامه تجمع تعدادی ازکارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش +

شهریور تعدادی از  5یا موسوم به کارگران هفت تپه،روز چهارشنبه  منتسب بنابه گزارش کانال های

علیرغم حضور نیروهای انتظامی به تجمعشان مقابل  شوش یازکارگران هفت تپه مقابل فرماندار

 .شوش ادامه دادند فرمانداری شهرستان

خاتمه اعتراضات  یبرا هیومجر ه،مقننهیقضائ یوقوا تیمختلف حاکم یجناح ها نیکمپ درباره+

 :کارگران هفت تپه

اسحاق  استیبه ر یجمهور استیدر نهاد ردرباره مجتمع کشت وصنعت نیشکر جلسه برگزاری /

 جمهور  سییمعاون اول ر یریجهانگ

به  یجمهور استیدر نهاد ررباره مجتمع کشت وصنعت نیشکر دجلسه  شهریور، 5روز چهارشنبه 

 ،ییو دارا یامور اقتصاد یوزرا وبا شرکت جمهور سییمعاون اول ر یریاسحاق جهانگ استیر

 سییسرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، ر ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع ،یجهاد کشاورز

 کیاستراتژ یها یمرکز بررس سییجمهور و ر سییکشور، مشاور ر یساز یسازمان خصوص

 انسازم،وزارت اطالعات، وزارت کشور، سازمان اطالعات سپاه  نیو معاون یجمهور استیر

 .برگزارشد استاندار خوزستان یعتیشروکل کشور  یبازرس

 شکریو مشکالت شرکت کشت و صنعت ن لیمسا رامونیجلسه پس از بحث و تبادل نظر پ نیا در

استاندار  تیبا محور ربطیذ یها جلسه مقرر شد؛ همه دستگاه یمه اعضاهفت تپه به اتفاق نظر ه

مجموعه به عنوان  نیا تیادامه فعال یخود را برا تیکل کشور تمام ظرف یدادستان تیخوزستان و حما

 .رندیبه کار گ تیبزرگ و پرظرف یدیتول دواح

در  یو نظارت یاستان ،یمل یها همه دستگاه ییو همصدا یبر ضرورت هماهنگ دیاعضا با تأک نیهمچن

هفت تپه، مقرر کردند؛ از هر گونه  شکریشرکت کشت و صنعت ن یو کارگر یدیتول لیخصوص مسا

استاندار خوزستان به طور جد ممانعت  تیشده با محور نییو خارج از چارچوب تع یررسمیمداخله غ

 .دشو

را  یجلسات ینظارت یها ستگاهبا د ییو دارا یمقرر شد وزارت امور اقتصاد نینشست همچن نیا در

هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه  شکریشرکت کشت و صنعت ن لیابعاد مختلف مسا یبررس یبرا

 .اعالم کنند یینها یریگ میتصم یرا برا ها یبررس جینتا

 .افتیروز خاتمه  39تپه پس از  کارگران هفت یاعتراض صنف :خبرگزاری ایلنا/



 شکرینفر از کارگران شرکت کشت و صنعت ن9011 :سیج دانشجوییخبرگزاری دانشجو وابسته به ب/

 نیکار ا یاسالم یخواستار انحالل شورا یطومار یبا امضا ورماهیهفت تپه امروز، پنجم شهر

 .شرکت شدند

 زاده میجعفر عظ یروز اعتصاب غذا نیازدهمی*

 قرار دارد یزاده در خطر جد میجعفر عظ جان

او که . بردیدر اعتصاب غذا به سر م رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سیزاده رئ میعظ جعفر

دستمزد کارگران به پنجسال زندان  شیو افزا یابیتشکل یو تالش برا یکارگر یصنف یتهایبخاطر فعال

اما . شد بتالم زیبه کرونا ن یویو ر یحاد قلب یهایماریب رغمیعل نیمحکوم شده بود، در زندان او

به قصد ُکشتن  افتهیسازمان یدرمان انتقال دهند در اقدام یبرا مارستانیاو را به ب نکهیا یبجا نیمسئول

 .اند محبوس کرده یشهر منتقل کرده و در سلول انفراد ییاو را به زندان رجا ،یو

. مرداد دست به اعتصاب غذا زده است ۶۲اقدام، از روز  نیدر اعتراض به ا زیزاده ن میعظ جعفر

او و انتقالش  یحاضر به آزاد نیحاد و ابتال به کرونا مسئول یهایماریامت حال او و باما با وجود وخ

 .ستندیمداوا ن یبرا مارستانیبه ب

 ماه حقوق وماه ها مطالبات کارگران شهرداری آبادان 2عدم پرداخت *

 73 از آذرماه سال ها یو شبکار ها یکار لیتعط ها، یکار شامل اضافهماه حقوق وماه مطالبات  2

 .پرداخت نشده استآبادان  یوابسته به شهردار یها گانه و سازمان کارگران در مناطق سه

و تخلفات سازمان صمت  یجهاد کشاورز تیریمد تجمع اعتراضی مرغداران کردستان نسبت به*

 مقابل استانداری استان

زمان صمت و تخلفات سا یجهاد کشاورز تیریبه مد جمعی از مرغداران کردستان برای اعتراض

 .دست به تجمع مقابل استانداری زدنداستان 



 

به  ایورود ذرت،سو:  حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای محلی گفت از مرغداران سنندج یکی

در صنعت  یبد یخبرها دینو اهیکردستان به بازار س یها یدر مرغدار دیتول یاساس یها عنوان نهاده

بازار  درمرغ و تخم مرغ  ینه چندان دور شاهد گران ندهیر آاوصاف د نیبا ا رایدهد ز یم یمرغدار

را  دیدر چرخه تول یاوصاف توان ماندگار نیبا ا یدیتول یاز واحدها یاریبس رایبود، ز میخواه

 .ندارند

 نیمرغ است بنابرا دیها به منزله  کاهش تول یتوسط  مرغدار یدام ینهاده ها نیعدم تام:  افزود  یو

مرغ و تخم   یمسئله منجر به کسر نیا  تیو در نها میروبرو شو دیبا کاهش تول یونکن طیاگر در شرا

 شیپ نطوریو اگر ا کند تیهدا یرا به سمت گران یتواند بازار اقتصاد یامر م نیمرغ در بازار شود،ا

مردم روز  یاوضاف سفره  نیبود و با ا میدر بازار خواه یهزار تومان 21 ییلویک مرغ برود شاهد

 .روز کوچکتر خواهد شدبه 

 رد،یگ یتعلق م ایسو لوگرمیهر جوجه دو ک یبرا گرید یدر شهرها نکهیبا توجه به ا: ادامه داد یو

 کی یاوضاف برا نیو با ا رندیگ یدر نظر م ایگرم سو 211هر جوجه  یاما در استان کردستان برا

ها  جهعنوان کفاف جو چیبه ه نیکه ا ردیگ یتعلق م ایسو لوگرمیک 211 یهزار قطعه ا 21 یمرغدار

 .میکن لیخود را تعط یرود مرغدار شیوضع پ نیاگر با ا میدهد و مجبور یرا نم

 کارگر در حادثه ریزش سقف ساختمانی در بجنورد 9مرگ ومصدومیت *



 بجنورد یفردوس ابانیدر خ شهریور،براثر ریزش سقف یک ساختمان مسکونی 2روز سه شنبه 

کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان امام  2یک کارگر جانش را ازدست داد ودراستان خراسان شمالی 

 .علی این شهرستان منتقل شدند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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