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دراعتراض به واگذاری به بخش  راه آهن یاستخدام کارمندان روزیکشنبه هفتم بهمن ماه،جمعی از

 .تجمع کردند مقابل مجلس،خصوصی

 مخالف:د،گفتندنفر می رسی933به بیش از  که تعدادشانتجمع کنندگان  برپایه گزارش رسانه ای شده،

 ،یواگذار نیکه با ا هستند واعتقاد دارند یراه آهن به بخش خصوص یها تیاز فعال یبخش یواگذار

خواهد از ابهام قرار  یسال سابقه کار دارند، در هاله ا 23از  شیآنها که هر کدام ب یاستخدام طیشرا

 .گرفت

درادامه اعتراضات دامنه دارشان دست به تجمع ( سونیشرکت ک)اهواز یپروژه قطارشهر کارگران*

 ندخانوادگی زد



 

اعتراضات  درادامه( سونیشرکت ک)اهواز یپروژه قطارشهر کارگران روز یکشنبه هفتم بهمن ماه،

اهواز  یمقابل ساختمان قطار شهردامنه دارشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات همراه با فرزندانشان 

 .تجمع کردند



 

ان به گرکار یمال طیشرا:کارگران حاضردرتجمع گفتاز یکیارشات رسانه ای شده،براساس گز

پروژه  مانکاریبه عنوان پ سونیماه حقوق از شرکت ک 71از  شیب .ستمراتب سخت تر از گذشته ا

 .ستندیشرکت پاسخگو ن نیاما مسئوالن ا میاهواز طلب دار یقطار شهر



ماه ما را  2ماه گذشته حقوق  کیدر طول : ادامه دادحضور داشت  درتجمع  که با فرزندشکارگر نیا

پرداخت  لیان به دلگرهمه کار رایکند ز یپرداخت مشکل ما را حل نم وهیش نیپرداخت کردند اما ا

 .مقروض هستند یاریگذشته خود به افراد بس میسال و ن کینشدن حقوق 

فرزندم بودم  یماریب ریشته درگماه گذ6در نکهیا انیاهواز باب یمترو معترض انگرازکار گرید یکی

 طیکرده و شرا جادیما ا یبرا یاریمشکالت بس مانکاریشرکت پ یحقوق از سو نشدن پرداخت:گفت

 .شود یروز به روز هم سخت تر م

 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقسروآباد  یشهردار دومین روراعتصاب کارگران *

 یشهردار کارگران بخش خدمات شهری ز متوالی،روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برای دومین رو

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق،دراعتصاب هستند واز جمع آوری زباله ها از سروآباد 

 .سطح شهر خودداری کردند

عدم حضور کارگران بخش خدمات  دییتابا کشنبهیسروآباد روز  شهرداربرپایه گزارش رسانه ای شده،

از  یدارد که بخش عمده ا یبده نلار اردیلیم 53 یشهردار: در شهر گفت و انباشت زباله ها یشهر

 .پرسنل است یایآن مربوط به حقوق و مزا

پرداخت نشده  رمجموعهیکارگران و کارکنان ز یایماه مزا 43هشت ماه حقوق و  نکهیا انیبا بوی 

از جمله  یادیو عدم وصول مطالبات مشکالت ز دارینبود درآمد پا ،یمشکالت مال: است گفت

 .کرده است جادیا یشهردار یپرداخت حقوق پرسنل برا

 .مختلف دارد یدر بخش هاکارگر 41آن  یاست و شهردار تیپنج هزار نفر جمع یشهر سروآباد دارا

 33در فاصله  تیهزار نفر جمع 53از  شیو هورامان با ب یبخش مرکز 2سروآباد با  شهرستان

 .مرز با کشور عراق دارد لومتریک 24ن کردستان واقع شده و از غرب سنندج مرکز استا یلومتریک

 نسبت به عدم پرداخت مطالباتکارکنان بهداشت و درمان خوزستان تجمع اعتراضی *

به عدم پرداخت  اعتراضشاپور اهواز در یجند یدانشگاه علوم پزشک رمجموعهیاز کارکنان ز یجمع

مقابل ساختمان دست به تجمع شدن کارانه ها نز و به رو یاز جمله پرداخت حق مناطق مرزمطالبات 

 .زدند یدانشگاه علوم پزشک یمرکز

از :گفت ازکارکنان بهداشت و درمان خوزستان یکی،بهمن ماه1بتاریخ بنا به گزارش رسانه ای شده

 مشکالت نیمهمتر

 25ل بر اعما یاست که مصوبه دولت مبن نیدانشگاه از جمله پرستاران و بهورزان ا نیا کارکنان

 .اهواز اجرا نشده است یدر حقوق کارکنان، در دانشگاه علوم پزشک یدرصد حق مناطق مرز

و  افتهیکاهش  یکارکنان قطع شده و اضافه کار یایمزا شتریب: که خواست نامش فاش نشود افزود یو

  .کم است یلیخ گرید یحق مسکن ما نسبت به استان ها

استان ها، باعث مهاجرت  ریدر خوزستان نسبت به سا ایزانداشتن م: معترض ادامه دادکارمند  نیا

 .شود یم گرید یکارکنان به استان ها



 افتیبار کارانه در کی یبهورزان سال نکهیا انیب اباهواز  یکارمند شاغل در دانشگاه علوم پزشک نیا

 .دده یبه مردم را کاهش م یخدمات رسان تیفیافتادن کارانه ها، ک قیبه تعو: کنند گفت یم

 یا جهیصورت گرفت اما نت یدانشگاه، حراست و بازرس سییبه ر ینامه نگار نکهیا انیبا ب یو

 یمطالبات مقابل ساختمان مرکز یریگیپ یبرا (اول بهمن ماه)دوشنبه هفته گذشته:حاصل نشد افزود

 .میاهواز تجمع کرد یدانشگاه علوم پزشک

به عنوان مصوبه  یحق مناطق مرز: گفت زیازکارکنان بهداشت و درمان خوزستان ن گرید یکی

از نقاط خوزستان اجرا  یاریکه در بس یاهواز اعمال نشده در حال یدولت در دانشگاه علوم پزشک

 .شده است

 افتیدر یبه تازگ 36مطالبات است؛ کارانه اسفند سال  گریبه روز شدن کارانه ها از د: ادامه داد یو

 .ماه معوقه وجود دارد 73 بایشده و تقر

از استان ها مبلغ حق  یاریبس: مبلغ حق مسکن و پرداخت منظم آن شد و گفت شیخواستار افزا یو

  .کنند یم افتینسبت به خوزستان در یشتریمسکن ب

اهواز  ینفر به عنوان کارمند در دانشگاه علوم پزشک 533هزار و  73اکنون  همقبیل یادآوری است،

 .شود یبه بخش بهداشت و درمان اضافه م گریهزار نفر د کیحدود  ندهیفعال هستند و در آزمون آ

 تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی خمین مقابل فرمانداری*

بهمن،جمعی از رانندگان تاکسی خمین دست به اجتماع اعتراضی مقابل فرمانداری این 1روزیکشنبه

 .شهر زدند

اعتراض داشتند و  ینترنتیا یاه یتاکس تینسبت به فعالبراساس گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان 

 .شبکه جابجایی مسافران شدند نیاخواهان ساماندهی درست 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

