
 3111مرداد ماه  13اخباروگزارشات کارگری 

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

 .به سرکار بازنگشته است یهست و کارگر لیکلن تعط نگیپیآپادانا، پا یمیشرکت پتروش +

 آغاز به استخدام کرده اند نیکمپ یاعالم ستیبر طبق ل شانیمرجان و سبالن قرارداد ها یمیپتروش +

 تومان استخدام نمود ونیلیم ۹با  تریف شیهم چند روز پ نیآر مریپل ید +

  نیکمپ یاعالم ستیآذربر طبق ل ینفت دانیم درافزایش حقوق جوشکاران شرکتی +

 تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش -

ماه  6ماه حقوق و 11شهرداری اللی نسبت به عدم پرداخت تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران  -

 حق بیمه

شان حقوق یمالیپا نسبت به دو کوهه دهیپد یو مهندس یشرکت فنبلند شدن صدای اعتراض کارگران  -

 وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم تهدید به اخراج ازکار وقطع بیمه

  یتیامن ینهادها ییاعتراض به انتقالش و آدم ربا  زاده در میعظروز اعتصاب غذا جعفر نیششم -

 89کارگر سال  یروز جهان داشتیاز بازداشت شدگان تجمع گرام یمیصم وانیاحضارک -

 سال حبس 3تحمل  یدربهارستان برا

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیمویک ستیگزارش ب*

 .به سرکار بازنگشته است یهست و کارگر لیکلن تعط نگیپیپادانا، پاآ یمیشرکت پتروش +

آغاز به استخدام کرده  نیکمپ یاعالم ستیبر طبق ل شانیمرجان و سبالن قرارداد ها یمیپتروش +

 اند

 تومان استخدام نمود ونیلیم ۹با  تریف شیهم چند روز پ نیآر مریپل ید +

  نیکمپ یاعالم ستیآذربر طبق ل ینفت دانیم درافزایش حقوق جوشکاران شرکتی +

 یم شیمرداد همچنان قدرتمندانه پ 31در روز  انیبه ظلم کارفرما یروز اعتراض سراسر نیام 21

 لندیدادند و هنوز هم ما یبه کارگر م رانهیحق یکه دستمزدها ییو شرکت ها مانکارانیرود و پشت پ

 .چون برده کار کنند را، لرزنده است شانیکارگران برا

کنند به اعتصاب  یم هیکه به برادرانشان توص یفعال اناست به کارگر یرو چند روز نیاز هم 

کرده اند که  دیو تهد نیکارگران آمده و شروع به توه نیا یبه صفحات مجاز انیکارفرما وندند،یبپ

 تینکنند ازشان شکا یرا منتشر کرده و چنانچه عذرخواه شانیها نینامشان و عکس توه یبزود

 .سوزاند میکرده و پدرشان را خواه

کلن  نگیپیآپادانا، پا یمیشرکت پتروش *زیدرر یمانکاریبا تمام تالش پ نکه،یخوش ا یخبرها اما

 .به سرکار بازنگشته است یهست و کارگر لیتعط

. آغاز به استخدام کرده اند نیکمپ یاعالم ستیبر طبق ل شانیمرجان و سبالن قرارداد ها یمیپتروش

 .تومان استخدام نمود ونیلیم ۹با  تریف شیهم چند روز پ نیآر مریپل ید نیهمچن



شرکت  یکردن و به منزل مراجعت کردند جوشکارها هیکه تصف یجوشکاران نیآذراول ینفت دانیم در

حقوق ها را بر طبق  شیبدرود افزا یآقا یمانکاریخاطر هم پ نیجهان پارس مهران  بودند و به هم

اند را  هکه کارگران بست ییموارد گفته شده را با قراردادها یتمام. اعمال کردند نیکمپ یاعالم ستیل

 .کرد میمنتشر خواه

روز  11. خورد و صبرشان تمام شده است یکارگران کم کم دارد ترک م هیبر عل مانکارانیپ اتحاد

در جوابگو به شرکت ما دینشده و از روند پروژه عقب افتاده اند و با یهم جوشکار نچیا کیاست 

 .باشند

 (dor riz) :اخباروگزارشات کارگری*

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از یک گزارش 

 تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش*

مرداد،شماری از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش اعتراضشان را  31روز جمعه 

تا  عدم پاسخگویی به مطالباتشان را درآخرین روز ماه دوم فصل تابستان بنمایش گذاشتندنسبت به 

کارفرمایان و مسئوالن طراز اول خوزستان وکشور هم شاهد حتی یک روزوقفه هم در ایستادگیشان 

 .مقابل این مرکز قدرت درشهرستان شوش نباشند



 

ماه  6ماه حقوق و 33نسبت به عدم پرداخت تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران شهرداری اللی *

 حق بیمه

ماه حق  6وماه حقوق  11کارگران شهرداری اللی مدت هاست که برای اعتراض به عدم پرداخت 

 .دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر دراستان خوزستان می زنند مهیب

تا  یپول یکه گاه بخاطر ب یانوادگاز مشکالت خبرپایه گزارش رسانه ای شده،کارگران این شهرداری 

 .می گویندرفته  شیمرز طالق پ

 .سفره دل می گشاید مهینبود بآزارش ازفرزند و  یضیمراز همکارگریک  

سخن می زن و بچه اش  یزندگ حتاجیرفع ما یدغدغه گرفتن پول نزول براکارگر دیگری از ایو  

 .گوید

 .و بچه اش افسرده است زن شیاز شکستن غرورش در پ دیگو یم همگرکاریک 



 یصبح ها با شکم گرسنه سرکار م یکنند که بخاطر ندار یاعالم م یکارگران با کمال ناباور یبرخ

  .ندیآ

 یکه برا یدر حل مشکل دارند، در حال یسع یبا گفتار درمان شتریب یمسئوالن محلبنابهمین گزارش،

 هیکه در ته یبطور برند یممکن به سر م طیشرا نینمانده و در بدتر یرمق یالل یکارگران شهردار

 .عاجز مانده اند شانیخانواده ها شتیاقالم مع نیتر ییابتدا

 یمالیپا نسبت به دو کوهه دهیپد یو مهندس یشرکت فنصدای اعتراض کارگران بلند شدن *

علیرغم تهدید به اخراج ازکار وقطع  وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان شانحقوق

 هبیم

 یها  نهیزم استان خوزستاندرفعال  دو کوهه دهیپد یو مهندس یشرکت فنماه ها حقوق کارگران 

خانه ، شبکه آب و فاضالب  هی، تونل ، راه ، بزرگ راه ، آزاد راه تصف یآب یاحداث سد و سازه ها

 88و 89،  89طی سال های ...و یو بتن یفلز ی هی، احداث ابن یو زهکش یاریآب ی، شبکه ها یشهر

کارگران این شرکت با سایه تهدید به اخراج ازکار وقطع بیمه باالی سرشان با .پرداخت نشده است

 .بالتکلیفی معیشتی درحال دست وپنجه نرم کردن هستند

 به خبرنگار رسانه ای دو کوهه دهیپد یو مهندس یشرکت فناز کارگران  یکیمرداد، 31روز جمعه 

 مشک،یاز جمله اند عیهکتار و پوشش مناطق مختلف و وس هزار 11شرکت با مساحت  نیا: گفت

 .است تیهاشم مشغول به فعال  منصور و پروژه اهیدزفول، سردشت، س

جا  به حقوق کارگران بود جابه یدگیاز آنها عدم رس یکیکه  یلیشرکت به دال نیا یقبل سیو رئ مسئول

 .شندبا یشرکت م یسرپرستان فعل انیطاهر میو کر یبزرگ یشد و مهد

خالص  یافتیتومان است و در ونیلیم 3الحال  یشرکت ف نیکارگران ا انهیحقوق ماه:وی درادامه گفت

هزار تومان است که  611و  ونیلیم 3 شودیامسال عالوه بر دستمزد روزانه که همان انعام هست م

هر  کارهشرکت بد نیتومان بابت امسال ا ونیلیم 19 یعنیطلب امسال کارگران از شرکت پنج ماه 

 .کارگر است

هزار تومان بود که طلب کارگران از شرکت در سال گذشته  811و  ونیلی، دو م1389سال  یافتیدر

هزار تومان  011و  ونیلیم 19 شودیهزار تومان م 811و  ونیلیم 1که به احتساب  باشد یشش ماه م

 .شرکت در سال گذشته به هر کارگر یبده

 باشد یهزار تومان بوده که طلب کارگران از شرکت پنج ماه م111و  ونیلیدو م 1389سال  یافتیدر

 نیتومان که طلب هر کارگر از ا ونیلیم 11شود  یهزار تومان م111و  ونیلیم 1که به احتساب 

 .باشد یشرکت م

 :میحساب کن میشرکت به هر کارگر را اگر بخواه یجمع بده:درادامه گفتکارگر  نیا

 نتوما ونیلیم 11،  89سال  در

 هزار تومان 011و  ونیلیم 19،  89سال  در

 تومان  ونیلیم 19، 88سال  در



نفره  01 یشرکت، پرسنل نیاست که ا یدر حال نیو ا باشد یهزار تومان م 011و  ونیلیم 06جمع کل 

 .دارد

مجموعه دارد که  ریشرکت ز نیاست و چند یشرکت اصل دهیشرکت پد: از کارگران گفت گرید یکی

 یلیدرآمد خ ندیگو یماه است پرداخت نکرده و م 6هاست که حقوق را حدود  از شرکت یکی رانیست

هم  حمدتا امامزاده ا دروبهیآسفالت ب رد،یگیشمال خوزستان را م یها یمانکاریهم دارد و اکثرا پ ییباال

 .دیدستشان بود که به سرانجام نرس

 نیماش اردیلیم 311تا  111رند که بالغ بر دا یساز راه ایآسفالت  میپروژه ترم 0 ای 0هم حداقل  اآلن

 .هکتار معدن شن و ماسه دارند 111از  شیها به کار گرفته شده و ب آالت در آن

 میبزن یو اگر حرف شود یها داده نم به آن یوجه جواب چیبه ه یکارگران حقوق طلب دارند ول تمام

 . میشویاخراج م

  یتیامن ینهادها ییعتراض به انتقالش و آدم رباا  زاده در میعظروز اعتصاب غذا جعفر نیششم*

مردادماه در اعتراض به  ۶۲ کشنبهیاز روز  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد ریزاده دب میعظ جعفر

اتفاق افتاده است  افتهیسازمان ییآدم ربا کیشهر که بدون اعالم و به شکل  ییانتقالش به زندان رجا

 .دست به اعتصاب غذا زده است

 ییزاده به زندان رجا میعظانتقال جعفر  یبرا یتیامن ینهادها ییآدم ربا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

قطعا  قصد قتل او را دارند و  یتیامن یکه نهادها کندیو به جامعه اعالم م دینمایمحکوم م ا  یشهر را قو

صورت گرفته است  یتیامن یتوسط نهادها ما  یمستق ایدهد  یسالمت جعفر رو یبرا یچنانچه هر اتفاق

 .اند کرده یآن سازمانده یاز قبل برا یتیامن یروهایداده است که ن یرو یطیتحت شرا ایو 

دربهارستان  19ی از بازداشت شدگان تجمع گرامیداشت روز جهانی کارگر سال میصم وانیکاحضار*

 سال حبس 1برای تحمل 

کارگر  یروز جهان داشتیتجمع گرام نفردا و از بازداشت شدگا رانیا هینشر ریسردب ،یمیصم وانیک

 . شداحضار  نیاو یاحکام دادسرا یحکم به واحد اجرا یاجرابرای  دربهارستان 89سال 

به مردادماه  31شنبه  روز پنجو ابالغ شده  88ماه  مرداد18 خیتارب صادره هیاحضار نیبر اساس ا 

واحد  یکخود را به شعبه تا  روز فرصت داده شده 0 یمیصم وانیکبه  ، کیبه صورت الکترون وی

 .کند یمعرف نیاو یاحکام دادسرا یاجرا

akhbarkargari2468@gmail.com 
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