
 7931اسفند ماه  22اخبار و گزارشات کارگری 

سال  یانیپا یکارگران هفت تپه در روز ها تیوضع نیآخر:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -

۷۹۳۱ 

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات سرابله  یان شهردارگرکار وتجمع اعتصاب -

 دیگر

بت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری نسکارگران کشتارگاه نهاوند تجمع اعتراضی  -

 همدان

 اعتراض به وضعیت نابسامان پرداخت حقوقشاندر هیعسلو یا پروژه کارگر 031نامه  -

 عدم پرداخت عیدی نسبت به آبادان شگاهیکارگران حمل و نقل پاالاعتراض رسانه ای  -

 یِث باباجانَثالدر  جان باختن یک کارگر حین کار براثر برق گرفتگی -

سال  یانیپا یکارگران هفت تپه در روز ها تیوضع نیآخر:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند*

۷۹۳۱ 

هفت تپه دست  شکریدر کارخانه ن ۳۱و  ۳۹ یاسفند کارگران بازنشسته سال ها ۲۲ چهارشنبه امروز

  .به تجمع زدند

شد و کارگران دست از کار  در کارخانه متوقف  دیصبح، تول ۷۱تجمع از ساعت  نیادامه ا در

 .دندیکش

از  شتریب یکارگر یو خانواده ها میگذار یرا پشت سر م ۳۱سال  یانیپا یروز ها نکهیا به توجه با

 .میحقوق دارند اما همچنان ما با خلف وعده کارفرما روبرو هست افتیبه در ازین یگریهر زمان د

حقوق  یاش کارگران پرداخت شود اما تا کنون حتو پاد یدیع با همراه معوقع حقوق تمام که بود قرار

 .بهمن ما پرداخت نشده است

متوجه  شدند   یدرمان یدفترچه ها دیجهت تمد یاجتماع نیکارگران با مراجعه به سازمان تام نیهمچن

دفترچه کارگران از طرف سازمان  بیترت نیکارگران هم پرداخت نشده و به ا مهیکه حق ب

 یاواو مد یاز بستگان کارگران جهت بستر یاست که تعداد یدر حال نینشد و ا  دیتمد یاجتماع نیتام

 .دارند یاجتماع نیبه دفترچه تام اجیاحت یپزشک

باشد،  به  یم یهفت تپه همچنان زندان شکریکارگران ن یکایو عضو سند ندهینما یبخش لیاسماع

 !گناه؟ نیکدام

 ته باشد؟ادامه داش دیچقدر با یحقوق یظلم و ستم و ب نیا

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۳۱آسفند  ۲۲

 :درهمین رابطه

 هفت تپه شکریاز بازنشستگان ن یتجمع جمع



هفت تپه در اعتراض به عدم  شکریاز کارگران بازنشسته ن یاسفند ماه ، جمع ۲۲چهارشنبه  امروز

 .پرداخت سنوات، در مقابل درب  کارخانه هفت تپه دست  به تجمع زدند

از  بازنشستگان بهمن  یتعداد_    درصد، ۴_  مهیجدا از سنوات معوقه، هنوز ب ،یبر خبر ارسال بنا

 .پرداخت نشده است ۳۱

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۳۱آسفند   ۲۲

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات سرابله  یان شهردارگرکار وتجمع اعتصاب*

 دیگر

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها سرابله  یان شهردارگرکار م اسفند ماه،روز چهارشنبه بیست ودو

 .شهر تجمع کردند نیا  یو مقابل شهردار حقوق ومطالبات دیگردست از کار کشیده

 .ماه حق اضافه کاریشان پرداخت نشده است5ماه حقوق و3:این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .ستیها ن وعده نشدن یاز عمل یو خبر ستندیگو ن و پاسخ هبود جهتو یب زیمسئوالن ن:آنها افزودند

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری کارگران کشتارگاه نهاوند تجمع اعتراضی *

 همدان

بالتکلیفی شغلی  از کارگران کشتارگاه نهاوند در اعتراض به یجمعاسفند ماه،22روز چهارشنبه

موجب شده دراین کشتارگاه مشکالت  شیافزا.قابل استانداری همدان زدندومعیشتی دست به تجمع  م

خود  یشغل تینکرده و به شدت نگران امن افتیدر یحقوق چیهش کارگر 51دود در چهار ماه گذشته ح

  .شوند



 

 یگریخم شده و عوامل د یبه بانک کشاورز یبار بده ریز یواحد صنعت نیکمر ا: آنها افزودند

  .کنند یرا کارگران تحمل م انیضرر و ز نیشتریکند که ب یم دینا به سامان کشتارگاه را تشد تیوضع

آن  جهیشود که در نت یعوامل محسوب م نیاز هم یکیقصابان و صاحب کشتارگاه  نیاختالف ب

 .کنند یبرده و آنجا ذبح م نیرا به کشتارگاه فامن شانیقصابان نهاوند دامها

 01راس گاو و گوساله و  31تا  21دارد که روزانه  یقصاب یواحد صنف 01اوند نه:آنها ادامه دادند

 یریو به تعب دهیراس رس 01 ریتعداد به ز نیآوردند؛ اما اکنون ا یراس گوسفند به کشتارگاه نهاوند م

 .سقوط قرار گرفته است یبیواحد در سراش نیا

کشتار ارزانتر  نهیکمتر و هز اتیمال افتیا درر نیانتقال کشتار دام به فامن لیدال گریافراد از د نیا

بر علت  دیمردم هم مز دیگوشت قرمز و کاهش قدرت خر متیق شیکنند که موضوع افزا یاعالم م

 .شده است

 اعتراض به وضعیت نابسامان پرداخت حقوقشاندر هیعسلو یا کارگر پروژه 791نامه *

بهارستان نشین ضمن اعتراض به وضعیت  طی نامه ای خطاب به سه هیعسلو یا پروژه کارگر 031 

 .نابسامان پرداخت حقوقشان،پیشنهاداتی را درهمین رابطه مطرح کردند

اول، : مطرح شده است یدینامه، دو خواسته کل نیا دراسفند،22براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

از  یس جنوبپار یروهایبر پرداخت حقوق ن یبازرس اتیه کی شهیهم یوضع شود که برا یقانون

 شیکه ب یا پروژه ییحساب کارگران اجرا هیطرف مجلس مستقر شود و دوم، در ارتباط با تسو



به خانه  یدست خال دیآورده تا کارگران شب ع فشاراند، به دولت و وزارت نفت  ماه حقوق نگرفته5از

 .نروند

مجلس  ندگانیبه نما یراند، به  صورت حضو خود امضا کرده ینامه که کارگران آن را با کد مل نیا

 .داده شده است لیتحو

 نسبت به عدم پرداخت عیدی آبادان شگاهیکارگران حمل و نقل پاالاعتراض رسانه ای *

 .،رسانه ای کردندیدینسبت به عدم پرداخت ع اعتراشان را آبادان شگاهیکارگران حمل و نقل پاال

که  آبادان شگاهیران بخش حمل و نقل پاالاز کارگ یجمعاسفند،22برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .خود خبر دادند یدیمشغول کارند، از عدم پرداخت ع یمانکاریشرکت پ تیتحت مسئول

دستمزد بهمن ماه  نیآنها همچن. آنها هنوز پرداخت نشده است یسال جار یدیکارگران؛ ع نیگفته ا به

 .اند کرده افتیدر ریبا تاخ( اسفند20)شنبه  خود را روز سه

 یازهاین نیسال نگران تام یانیپا یدر روزهانفر می رسد، 01این کارگران که تعدادشان به 

همه . کننده است نگران ها یدیدر پرداخت ع ریتاخ: ندیگو ینوروز هستند و م یخود برا یها خانواده

که  یاناند اما ما کارگر کرده افتیدر یخود را با مطالبات سال جار یدیع میکارگران قرارداد مستق

 .میا نداشته یدیع افتیهنوز امکان در م،یمشغول کار مانکاریپ تیتحت مسئول

 یَثالِث باباجاندر  جان باختن یک کارگر حین کار براثر برق گرفتگی*

 استان کرمانشاه یها از شهرستان یکی یَثالِث باباجاندریک کارگر حین کار  اسفند،22روز چهارشنبه

 .ا ازدست داددچار برق گرفتگی شد وجانش ر

 .گزارش کرده است اهل سنندجو یحامد قادر یک منبع خبری محلی هویت این کارگر را

akhbarkargari2468@gmail.com 
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