اعﺘصﺎبﺎت کﺎرگﺮان پﺮوژهای
ﻧفﺖ و پﺘﺮوشيﻤﯽ از سﺮ گﺮفﺘه شد

روز دوشنبه  ۵ارديبهشت ،صدها تن از کارگران پروژهای نفت و پتروشيﻤﯽ در اعتراض به تحقق نياﻓتن مطالبات خود دست از
کار کشيدند .کارگران پيﺶازاين اعﻼم کرده بودند که چنانچه دو مطالبه ﻓوری آنها اﻓزايﺶ دستﻤزد  ۵٧درصدی و  ٢٠روز کار
و  ١٠روز استراحت ،تا  ۵ارديبهشت عﻤﻠﯽ نشود ،به اعتصاب سراسری متوسﻞ مﯽشوند .کارﻓرماها اما اين مطالبات کارگران را
بﯽپاسﺦ گذاشتند و کارگران امروز اعتصاب خود را عﻤﻠﯽ کردند.
بر طبق اخباری که تاکنون انتشارياﻓته ،در روز دوشنبه ،کارگران پروژهای شاغﻞ در سايت  ١پتروشيﻤﯽ بوشهر ،شرکت پتروکيان
و شرکت پتروپاﻻيﺶ کنگان دست از کار کشيدند و به اعتصاب روی آوردند .همزمان كارگران پروژهای شاغﻞ در ﻓاز ١٩
عسﻠويه بوشهر برای دستيابﯽ به مطالبات خود به اعتصاب پيوستند.
در چند روز گذشته نيز کارگران پتروشيﻤﯽ آرين متانول در  ٢۵ﻓروردين ،کارگران پتروشيﻤﯽ بوشهر ،کارگران پروژه ساخت
مخازن در پاﻻيشگاه آ ديﺶ کنگان  ٢۶ﻓروردين ،کارگران نوبتکار شرکت نفت و گاز آغاجاری ،کارکنان نوبتکار شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسﻠيﻤان  ٣١ﻓروردين ،کارگران شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مارون و کارون در هﻤين روز
،کارگران شاغﻞ در شرکت ﻓرجود در سايت يﮏ پتروشيﻤﯽ بوشهر در عسﻠويه جاده پارسيان به کنگان ۴ ،ارديبهشت ،اعتصابات
و تجﻤﻊهای اعتراضﯽ برای تحقق مطالبات خود برپا کرده بودند که عﻤدتا ً خواست آنها اﻓزايﺶ دستﻤزد و اجرای طرح  ٢٠روز
کار  ١٠روز استراحت به عﻠت ﻓشار باﻻی کار ،بوده است.
کارگران پروژهای نفت ،گاز و پتروشيﻤﯽ ،هﻤچنين ،مکرر اعﻼم کردهاند که خواهان برچيده شدن بساط شرکتهای پيﻤانکاری و
استخدام رسﻤﯽاند.
سازمان ﻓدائيان) اقﻠيت( از مطالبات برحق کارگران پروژهای نفت ،گاز و پتروشيﻤﯽ حﻤايت مﯽکند و خواستار عﻤﻠﯽ شدن ﻓوری
اين مطالبات است.
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